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A KÖZÖS NYELV

A szervezetek szélesebb körű, a „tömegekkel” való kapcsolattartásának legismer
tebb módja a médián keresztül történő kommunikáció. Ennek ellenére kevés az olyan 
szervezet, amely partneri viszonyt képes kialakítani a médiaszervekkel és a sajtosok
kal (a továbbiakban médiaképviselők), eredményesen működtetve a kölcsönös adok- 
kapok viszonyt. A szervezet üzenne a célcsoportjainak, tájékoztatná őket, de a média 
látszólag nem reagál, közömbösen fogadja a kapcsolatfelvételt, nem lát benne semmi 
érdemlegeset. A maga részéről érthető a média álláspontja is: a szervezetek többsége 
nem képes megfelelő módon felvenni vele a kapcsolatot, nem tájékoztatja, az esemé
nyeit nem tálalja a média és a közönség számára érdekes módon. Egyszóval a tájékoz
tatók és sajtóközlemények „kiégtek”, nem hoznak semmi újat, az információk nem 
rendszerezettek, sok esetben pedig a viszony is elmérgesedett a két szervezet között. 
Gyakori ez a helyzet, ám szükségtelen felelősöket keresni, megállapítva, hogy melyik 
a hibás fél. Inkább arra kell összpontosítani, hogyan lehetne javítani a kommunikáci
ós folyamatot, melyek azok a közös érdekek, amelyek megalapozhatnak egy közremű
ködést, és melyek azok a kommunikációs csatornák és módszerek, melyek elősegítik 
a gyors és hatékony információ-áramoltatást. Meg kell találni azt a közös nyelvet, 
amely mindkét fél számára érhető, és amely által megvalósulhat az a közreműködés, 
amelynek a haszonélvezői a szélesebb kört, a „tömeget” képviselő személyek.

A könyv hiánypótló szerepet tölt be, mivel ez idáig nem jelent meg magyar nyel
ven olyan átfogó munka, amely a médiával való egyéni és intézményi kommunikáció 
gyakorlati oldalát ismertetné. A források szűkösek, mindössze néhány képzésanyag és 
a gyakorlati szempontokat nélkülöző elméleti tanulmány tárgyalja ezt a témát. Ezért 
volt fontos egy olyan kiadványt összeállítani, amely bemutatja a média négy ágának 
elvárásait, a kapcsolatteremtés és kommunikáció elméletein túlmenően gyakorlati 
szempontoknak a figyelembevételével is kalauzolja az olvasót. Egyszerre van tehát 
jelen a kommunikációs technikák elméleti oldala, illetve a médiaképviselőkkel, gya
korló sajtosokkal közösen kidolgozott gyakorlati rész is.

A tartalmi felosztás négy pillérre támaszkodik: a médiakommunikáció intézményi 
feltételei, személyi feltételei, formai és tartalmi sajátosságai, illetve működése. A 
témákat a könyv 14, egymással logikai kapcsolatban álló fejezetben mutatja be. A 
kiadvány egyszerre használható kézikönyvként és oktatási anyagként is. A strukturált 
tartalom elősegíti a gyors tájékozódást, lehetővé téve a gyors hozzáférést a keresett 
információkhoz. Ugyanakkor, mivel a könyv tulajdonképpen egy hat éven keresztül 
alakított és tesztelt képzésanyag, magán viseli a képzés és az egyetemi oktatáshoz 
szükséges formai jegyeket is.
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A 14 fejezet mindegyike önmagában is életképes képzésanyag, elméleti résszel és 
interaktív gyakorlatokkal. Az elméleti rész, kiegészítve egy esettanulmánnyal, körül
belül 100 percben ismertethető, ehhez járul hozzá a fejezet végén található emlékez
tető, amely a tartalom vázlatos kivonatát tartalmazza, így a résztvevők kezébe adha
tó. A fejezetek a gyakorlatokkal zárulnak, ahol a helyszínen elvégezhető feladatok a 
személtetésre, gyakorlatoztatásra adnak lehetőséget (általában ezek hossza is 100 
perc, így az elméleti résszel és egy szünettel együtt mintegy 4 órás képzésmodult 
eredményeznek). Egyetemi oktatásban a 14 fejezet egy félév időtartamát jelenti, de 
terepgyakorlatokkal kikerekíthető egy éves tantárgyra (pl. sajtószóvivő vagy média- 
kapcsolatok területén). Az elméleti rész felel meg a kurzusanyagnak, a fejezetek végén 
található könyvészet pedig a további dokumentálódás irányvonalát szabja meg. A sze
mináriumi tevékenységekre a diákok saját bemutatásai mellett alkalmasak a helyszí
ni gyakorlatok, az önálló munkák pedig a foglalkozások közötti felkészülést segítik 
elő, ugyanakkor előrevetítik a következő fejezet tartalmát is, így összekapcsolva az 
anyagot, lehetőséget teremtenek a könyv teljes „bejárására”.

A médiával való kapcsolatom során, illetve kommunikációs képzéseken részt vevő 
szervezeti képviselők visszajelzései alapján egyértelműen megfogalmazódott a gondo
lat, mely szerint valós igény és szükség van az ilyen jellegű tájékoztatásra, felkészítés
re. Ezért ajánlom a könyvet mindazon szervezetek és személyek számára, akik tuda
tában vannak a médiával való kapcsolattartás fontosságának, és szükségét látják a sze
mélyes fejlődésüknek ezen a területen.

Remélem, hogy ez a könyv teljesíti az elvárásokat, hozzájárul a szervezetek és a 
média közötti jobb megértéshez és közvetlenebb kapcsolattartáshoz, kialakítva a 
közös nyelvet.

A szerző



1 A SAJTÓIRODA FELEPITESE 
• ÉS MŰKÖDÉSE

Célok és feladatok

A sajtóiroda létrehozásának és működésének kettős célja van J. Deschepper szerint:
1. Az elsődleges cél az általa képviselt szervezet arculatának továbbítása a célcso

portok felé, egy megfelelő' sajtókapcsolat kialakítása és fenntartása révén.
2. Tájékoztassa szervezetét a médiában megjelenített eseményekről, melyek a 

szervezettel kapcsolatosak vagy érinthetik működését.
Gyakran előfordul, hogy a sajtóirodára úgy tekintenek, mint a szervezet szócsövére, 

amelynek egyetlen feladata azt elérni, hogy a média a szervezetről beszéljen, vagy ami 
még súlyosabb, hogy hozzájáruljon a reklámhoz, a termékek vagy szolgáltatások promo- 
válásához. Gyakran a sajtóirodát nem független osztályként kezelik, hanem alárendelik 
a marketingosztálynak, ami általában a sajtókapcsolatok rendszerének átalakulását 
eredményezi. Ekkor már nem az egészséges információcserén alapuló viszonyról beszé
lünk, hanem egy meghatározott tartalmú reklámsulykoló csatornáról. Ez hosszú távon 
elidegeníti a sajtót, és meggátolja a sajtóiroda tényleges működését, melynek távlati 
célja és működési feltétele a kölcsönös megértésen alapuló, szükséghelyzetben is pozi
tívan működő médiaviszony, mondhatni partnerség kialakítása.

Tevékenységi területek

A céljai megvalósításának érdekében a sajtóiroda több tevékenységi területet vállal 
fel. Általánosan elterjedt elképzelés, hogy a sajtóiroda feladata mindössze a sajtóanyagok 
előkészítéséből és a sajtóesemények megszervezéséből áll. Valójában ez az osztály a szer
vezet külső PR kapcsolatainak az ápolása mellett a legfontosabb információgyűjtő- és 
rendszerező szerv, mely figyelemmel kíséri a szervezeten belül zajló eseményeket, nap
rakészen frissíti a dokumentumokat, illetve követi a szervezeten kívüli változásokat is. A 
célokból származtatott tevékenységi körök a következőképpen osztályozhatók:

1. A szervezeten belüli információk gyűjtése, válogatása és rendszerezése
2. A szervezet alapdokumentumainak létrehozása és frissítése
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3. Sajtóanyagok előkészítése és sajtórendezvények szervezése
4. Egyéni kapcsolatok kialakítása a média képviselőivel
5. A szervezeten kívüli információk gyűjtése, értelmezése és bemutatása
Tágabb értelmezésben a sajtóiroda látja el a többi, médiával kapcsolatos tevékenysé

geket is, így a J. Deschepper-féle tevékenységi területek kiegészülnek még a médiafigye
léssel is, amely a média nyomon követését, elemzések elkészítését, raportok megírását 
és végül a papíralapú és digitális archiválást is magába foglalja. Egyre ritkább feladat a 
sajtóarchívumok elkészítése, ezt általában szakosodott intézmények végzik el, amelyek 
kérésre hozzáférhetővé teszik a papíralapú vagy digitális média-archívumokat.

1. A szervezeten belüli információk gyűjtése, válogatása és 
rendszerezése

A sajtóiroda elsőrendű feladata egy szervezeten belül az adatgyűjtés és felhalmo
zás, az információs tőke kialakítása és folyamatos frissítése. A friss információk hiá
nyában az iroda „kimerül”, hiszen nem lesz, amit a sajtó felé kommunikáljon, és ami
nek alapján reagáljon az esetleges felkérésekre vagy változásokra. A szervezeten belü
li irodák ennek ellenére gyakran nem közölnek megfelelő mennyiségű és aktualitású 
információt, egyrészt, mert lekötik őket más tevékenységek, másrészt, mert nem érté
kelik úgy, hogy a birtokukban levő információk, megfelelő tálalás és időzítés eredmé
nyeképpen, hírértékűek lehetnek a sajtó számára. Ezért a sajtóiroda feladata marad 
ezeknek az információknak az összegyűjtése, kiválogatása, és a megfelelő informáci
ók továbbítása a sajtó felé. Fontos megállapítani azt is, hogy melyik információ melyik 
célcsoportnak szól, illetve a célcsoportok maguk milyen típusú információt fogadná
nak szívesen. Ezután következik az információk rendszerezése, átkódolása üzenetbe, 
és továbbadása a sajtó fele.

A sajtóiroda hatékony működésének érdekében fontos megértetni a többi szakosz
tállyal az iroda működésének céljait, munkamódszereit, és a sajtó felé történő rendsze
res információközlésnek az eredményeit. így könnyebben fogadják a folyamatos tájé
koztatási igényt, és szívesebben adják át az információkat. Az információközlő szemé
lyek motiválása elsősorban a kapott és a felhasznált információ bemutatásával történik, 
megértetve, hol játszott szerepet az ő hozzájárulása a sajtóban megjelent anyagban.

2. A szervezet vagy esemény dokumentációjának létrehozása 
és frissítése

Annak érdekében, hogy a sajtóiroda gyorsan tudjon válaszolni a sajtó mindenkori 
igényeire, rendelkeznie kell az információs tőke mellett valós, használható és azon
nal elérhető adatbázisokkal, szövegekkel, grafikonokkal és képekkel. Ezeket kiegészí
tő információként lehet használni, ha a sajtó részletesebb tájékoztatást kér, de innen 
lehet kiválogatni az anyagokat a sajtómappák számára, a felhívások mellékleteihez. A 
fotóarchívumban a szervezetek esetében legyenek fotók a székhelyről, alkalmazottak
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ról, vezetőségről, munkafolyamatról és az eddigi szervezeti eseményekről. A rendez
vények esetében pedig legyenek specifikus, egyértelműen valamelyik régebbi rendez
vényről származó fotók és általános, bármikor, esetleg többször használható képek is. 
A máskor is használt fotók esetében azonban fel kell tüntetni, hogy ki, mikor és hol 
használta már fel.

Akárcsak az információs tőke esetében, itt is fontos a dokumentáció naprakészen 
tartása, amely lehetővé teszi azok azonnali felhasználását, de ugyancsak fontos a régi 
információk lecserélése, vagyis kivonása a forgalomból, és archiválása.

3. Sajtóanyagok előkészítése és sajtórendezvények szervezése

A sajtónak átadott információk célja az, hogy a megfogalmazott üzenet a média 
közvetítésével eljusson a megfelelő célcsoportokhoz. A szervezet számára fontos 
információ nem mindig jelent hírértéket a sajtó számára, ezért azt megfelelő formá
ban, környezetben és időben kell átadni. Az alapelv, hogy amennyiben a tartalom 
nem rendelkezik hírértékkel, akkor a megfelelő formába öntve mégis elérje, hogy köz
lésre kerüljön, vagyis a forma fogja ellensúlyozni a tartalom hiányosságait.'

Az információátadás formái két nagy csoportra oszlanak, léteznek előkészített 
írott anyagok és rendezvények (melyek lehetnek specifikusan a sajtónak szánt ren
dezvények is). Az írott anyagok közé tartoznak:

a. Sajtóközlemények
b. Sajtómappák
c. Információs hírlevelek
A rendezvények lehetnek a szervezet saját rendezvényei vagy specifikus PR ren

dezvények, amelyeken a sajtó részt vesz (ám ezeken belül is külön kell foglalkozni a 
sajtó képviselőivel), és lehetnek kizárólag a sajtónak szánt rendezvények:

a. Sajtótájékoztatók
b. Eligazító beszélgetések és sajtóklubok
c. Kerékasztalok és vitafórumok
d. Sajtólátogatások, sajtóutaztatás
e. Sajtóreggeli, ebéd, vacsora
f. Sajtófogadás
A sikeres információátadás titka, hogy a kiadott információ sajtószerű legyen 

(rövid, tömör, áttekinthető, pontos megfogalmazás és nyelvhelyesség), vagyis teljesít
se a médiaanyagokkal szembeni elvárásokat, ugyanakkor tartsa szem előtt a megcél
zott sajtószerv sajátosságait (a médiacsatorna típusa, fedése/szórása, periodicitása 
stb.). A szervezettől származó információt többféleképpen lehet bemutatni, kihangsú
lyozva annak gazdasági, közösségi, kulturális, szociális, környezetvédelmi vagy más 
oldalát, annak függvényében, hogy melyik biztosít számára jobb fogadtatást.

1 Ilyen formai elemek lehetnek az alaposan előkészített, grafikus anyaggal kísért közlemények és
sajtómappák (lásd A sajtóközlemény fejezetet), illetve a különböző sajtórendezvények (lásd A saj
tótájékoztató és a Sajtórendezvények fejezeteket).
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4. Személyes kapcsolatok kialakítása a média képviselőivel

A szervezet célja megjelenni a médiában, a saját arculatát képviselve. Jóllehet két 
szervezet közötti viszonyról beszélünk, az információátadás és a kapcsolatépítés sze
mélyi szinten történik. A szervezetet egy sajtószóvivő képviseli, míg a sajtószervet 
egy tudósító, a két személy között kialakult viszony fogja meghatározni a két szerve
zet kapcsolatának minőségét. Éppen ezért fontos odafigyelni a személyes kapcsola
tokra a sajtóiroda munkatársai és a sajtószerv képviselői között. Ezeknek a kapcsola
toknak személyesnek kell lenniük, feltételeznek bizonyos fokú ismeretséget, de nem 
baráti viszonyról beszélünk, hanem szakmai kapcsolatról. Ez egy megfelelő kommu
nikációs keretet biztosít arra, hogy a kiadott információk pontosan és biztosan érje
nek célba, a sajtószerv képviselője esetleg visszakérdezhessen, hiszen mindkét félnek 
érdeke a gyors és pontos tájékoztatás, a munkájuk eredményes elvégzése.

A sajtóiroda munkatársai többirányú szakmai kapcsolatot is kiépíthetnek az egyes 
sajtószervek képviselőivel, mivel a különböző területeknek különböző felelősei, szer
kesztői vannak. Ez a több szálon futó ismeretség azért is fontos, mert ha valamelyik 
fél részéről kiesik egy kapcsolatszemély, a többi munkatárs továbbra is képes folytat
ni a kapcsolatot, és a szervezet-sajtószerv viszony továbbra is zavartalanul működik.

5. A szervezeten kívüli információk gyűjtése, értelmezése és 
bemutatása

A sajtóiroda nem csupán egyirányúan kommunikál a sajtó fele, hanem figyelem
mel kíséri a sajtóban felvetett témákat és eseményeket, amelyeket bemutat saját szer
vezete vezetőinek. Ez a folyamat a sajtófigyelés, amely naponta figyelemmel követi a 
sajtót, és összegyűjti a leközölt, a szervezet számára fontos információkat.

A sajtófigyelés tehát kettős szempontot követ. Egyrészt összegyűjti a szervezetre 
vonatkozó, azt tárgyaló vagy közvetlenül érintő információkat, másrészt pedig figye
lemmel kíséri a szervezet érdekei számára fontos, közvetett hatású lehetőségeket és 
változásokat. Ezekről tájékoztatja a szervezet vezetőségét, segítve a tervezési és dön
tési folyamatot, esetleg a szervezet külső kommunikációjának javítását.

A sajtóiroda felépítése

A sajtóiroda megtervezése ugyanolyan eljárás szerint történik, mint a szervezet 
más osztályainak a létrehozása. Vagyis alapjaitól kell felépíteni, saját székhellyel vagy 
helyiséggel, saját használatú felszereléssel és főállású alkalmazottakkal. Nem érde
mes sajtóirodában gondolkodni, ha ezek az erőforrások nem állnak a szervezet ren
delkezésére, vagyis nincs saját infrastruktúrája, a munkatársak pedig valamelyik más
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osztály alkalmazottai, akik részmunkaidőben foglalkoznak ezzel a feladattal is. Ren
dezvényszervezésnél vagy krízishelyzet esetén ugyanis ezek az erőforrások leterhe
lődnek, nem lesz, aki hatékony külső kommunikációt, tájékoztatást végezzen, így a 
szervezet presztízsvesztesége különösen magas lesz.

A sajtóiroda kialakításának lépései:
1. A székhely vagy helyiség kiválasztása
2. A felszerelés biztosítása
3. A feladatkörök meghatározása és a munkatársak kiválasztása

1. A székhely vagy helyiség kiválasztása

A sajtóiroda helyiségének kiválasztásakor ötvöződnek a funkcionális és a repre
zentációs szempontok. Működési szempontból az irodának megfelelően közel kell 
lennie a vezetőség irodáihoz (rendezvény esetében a szervezői székhelyhez], hogy 
szükség esetén gyorsan átjárhatók legyenek találkozás, információcsere végett. 
Ugyanakkor úgy kell elhelyezkednie, hogy a sajtó képviselői könnyen bejuthassanak, 
ne nehezítse az információ gyors átadását.

Képviseleti szempontból a legfontosabb az iroda megjelenésére vigyázni, hiszen 
ez az a hely, ahol a sajtosok leggyakrabban előfordulnak, az itteni arculat fogja meg
határozni az intézményről keltett benyomásukat. Legyen tehát mindig rendezett, nyu
godt légkört árasztó, a munkakörülmények pedig megfelelőek (ne legyen túlzsúfolt 
vagy átjárószerű iroda, legyen világos és meleg, legyen hely leülni a beszélgetésekhez, 
legyenek kéznél az információs anyagok stb.).

Rendezvények esetében a sajtóirodának nem kell kötelező módon a stabilitás, 
kiforrottság jeleit viselnie magán. Ekkor, a szervezettségét megőrizve, dinamikusabb 
lehet, hiszen ez egy aktív folyamat képviseleti szerve, amelynek feladata az állandó, 
biztos és gyors információáramlás biztosítása. Specifikus funkcióknak kell megfelel
nie, ezért a szűk értelemben vett sajtóiroda kiegészülhet más helyiségekkel is:

a. Tárgyalóterem sajtótájékoztató számára
b. Interjúterem a zavartalan interjúrögzítésekért
c. Kommunikációs terem a gyors hírtovábbítás érdekében
d. Médiaszoba az eredmények megtekintésére
A sajtóiroda szomszédságában ajánlott egy tárgyalótermet kialakítani az előre 

bejelentett és a villám-sajtótájékoztatók számára. A nyitótájékoztató után a sajtószer
vek képviselői már tudni fogják, hol juthatnak további információkhoz, illetve hol 
lesznek a további sajtótájékoztatók.

Nagyobb időtartamú rendezvényeknél (kampányok, fesztiválok], ahol folyamato
san zajlanak az események, fokozottabb ütemű a sajtó informálása, kialakítható egy 
interjúterem is. Ez egy kisebb méretű helyiség, amely alkalmas a zavartalan rádió- és 
tévéinterjúk készítésére. A rendezvény helyszínén található, a sajtóiroda szomszédsá
gában, rendelkezik hangszigeteléssel, megfelelő háttérrel (az esemény bannerje/pla- 
kátja, esetleg kék háttér), és kizárólag az interjúk elkészítésére, tudósítások leadására 
használatos.



16 KÁDÁR MAGOR: A MÉDIA, MINT PARTNER

Ugyancsak a rendezvényekre jellemző a kommunikációs terem, amely lehet a saj
tóiroda helyiségében, vagy akár a tárgyalóterem egy elkülönített részében is. Célja a 
médiaképviselők számára biztosítani a gyors kommunikáció lehetőségét, tehát olyan 
hely, ahol (számítógépen) elkészíthetik tudósításaikat, ezeket interneten vagy e-mailen 
keresztül továbbíthatják, vagy kinyomtatva faxolhatják.

A médiaszoba egy olyan helyiség, ahol rögzíteni, elemezni, esetleg feldolgozni 
lehet a médiaanyagokat. Megfelelő audio-vizuális eszközök találhatók, számítógép 
internettel, esetleg vágóprogramokkal. Célja nem a sajtóanyagok elkészítése, hanem a 
média nyomon követése, a bejátszott anyagok rögzítése, a későbbi visszajátszás és 
annak elemzése. Helyiség szempontjából megegyezhet a tárgyalóteremmel, amelyre 
szintén jellemzők az audio-vizuális és a multimédiás bemutatások.

Az interjúszoba kivételével a különböző funkciókat egyetlen nagyobb helyiség is 
betöltheti, ha ésszerűen van berendezve. Ez a megoldás inkább a nagyobb méretű ren
dezvények esetében javasolt, ahol luxusnak tűnhet a több helyiség kialakítása.

2. A felszerelés biztosítása

A sajtóiroda zavartalan működéséhez egy sor technikai felszerelésre van szükség, 
amelyek alaplistája lennebb található. A szervezet vagy rendezvény nagyságától füg
gően szükség lehet az eszközök számának növelésére, a személyzet megfelelő növe
kedésével arányosan. A sajtóiroda minimális technikai felszerelése tehát:

a. Vezetékes, faxos telefon, amelynek közvetlen kilépővonala van, lehetővé téve 
nemcsak a sajtosok gyors elérését, hanem kívülről a sajtóiroda gyors és közvet
len elérését is.

b. Nagyobb szervezetek esetében egy belső telefonvonal a gyors egyeztetések 
érdekében.

c. Nyomtatóval, internet-kapcsolattal és multimédiás csomaggal ellátott számító
gépek, a szövegek előkészítésére, adatbázisok tárolására és az on-line doku
mentációk elkészítésére.

d. Fénymásoló, amelyen sokszorosítani lehet a sajtónak és a szervezet vezetősé
gének eljuttatott anyagokat, illetve elkészíthető az írott sajtó dokumentálása is.

e. Digitális fényképezőgép a rögzítésre, számítógép, melyre letölthetők a képek és 
kimenthető CD/DVD-ROM-ra.

f. Digitális hangrögzítő és videokamera, az események és a sajtótájékoztató doku
mentálására.

g. Televízió DVD rögzítővel (esetleg videóval), CD-lejátszó és rádiós magnó a rög
zítésre, sokszorosításra és a rögzített anyagok visszajátszására (bár ezeket a fel
adatokat egyre inkább átveszik a számítógépek), kivetítő.

h. Kiegészítő protokoll-felszerelés: kávéfőző és felszolgálókészlet, termoszok, 
hűtőszekrény. Elsősorban kényelmi szempontokat szolgál, de ugyanakkor meg
teremti a lehetőségét az informális beszélgetéseknek is.
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3. A feladatkörök meghatározása és a munkatársak kiválasztása

A sajtóiroda munkatársainak száma mindig a szervezet vagy rendezvény nagysá
gától, illetve az irodára háruló feladatok sokaságától függ. Több alkalmazott esetében 
a feladatköröknek pontosan meghatározottaknak kell lenniük, mindenki a saját mun
kájára figyel, ám az iroda munkatársainak egységes csapatként kell működniük. Bár a 
feladatkörök elhatároltak, számítani kell arra, hogy ha valaki időszakosan hiányzik a 
csapatból, annak munkáját valaki más átvállalhassa.

A sajtóiroda minimál-csapatának J. L. Deschepper szerint legkevesebb két sze
mélyből kell állnia, egy kommunikációs szakemberből és egy titkárnőből vagy iroda
vezetőből. A két személynek a feladatkörei egymástól eltérőek, ám egy nagyobb szer
vezet esetében a felsorolt feladatkörök mindegyike akár egyemberes munka is lehet.

A kommunikációs szakember feladatkörei:
a. Képviseli a sajtóirodát a vezetőség felé.
b. A szervezet sajtószóvivője.
c. Előkészíti a sajtóközleményeket.
d. Információkat keres, rendszerez és elemez.
e. Részt vesz a sajtóesemények szervezésében.

Az irodavezető feladatkörei:
a. Biztosítja az iroda működésének állandóságát.
b. Megszerkeszti és kiküldi a sajtónak és a szervezet vezetőségének szánt anyagokat.
c. Elvégzi a sajtófigyelést és a dokumentumok archiválását.
d. Fogadja, majd rendszerezi és továbbítja a beérkező leveleket és telefonhívásokat.
e. Részben szervezi a sajtóeseményeket, összeállítja a sajtómappákat.

Az emberi erőforrás

„Az ideális jelölt: legyen 20 éves, 
rendelkezzen felsőfokú végzettséggel 

és öt év szolgálati idővel a munkakörben."

1. A munkatársak kiválasztása

A munkatársak kiválasztásánál elsődleges szempont a szakmai felkészültség, 
amely nemcsak a tárgyi tudást feltételezi, hanem a kommunikációs és problémameg
oldó készségeket és képességeket. A szinte minden esetben felmerülő kérdés az, hogy
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a munkatársaknak a szervezeten belülieknek vagy új, a szervezeten kívülről szárma
zó személyeknek kell inkább lenniük.

A szervezeten belülről jött személyek előnye, hogy ismerik a szervezet felépítését, 
működését, politikáját és személyzetét, ezért könnyen és gyorsan tudnak kommuni
kálni mindenkivel. A hátrányuk, hogy ezek a személyek általában valamilyen más 
szakképesítésűek, akiknek bele kell tanulniuk a külső kommunikációba, a PR techni
káiba, a sajtóval való kapcsolattartás módszereibe.

A kívülről beemelt személyeket rostálni lehet, hogy valóban rendelkezzenek 
médiaismeretekkel, fejlett legyen a kommunikációs képességük, esetleg jártasak 
legyenek a médiakommunikáció területén. Sokszor esik a választás sajtosokra, akik 
ismerik a sajtó világát, tudják, hogyan áll össze egy tudósítás, vagyis milyen formá
ban szeretnek információhoz jutni a média képviselői, ugyanakkor rendelkeznek a 
megfelelő médiakapcsolatokkal. Hátrányuk, hogy gyakran nem látják át azokat a 
médiaágakat, melyekkel nem foglalkoztak, esetleg már kialakult preferenciáik vagy 
sajátos stílusuk van. Előfordul az is, hogy nevük vagy az addigi munkahelyük vala
melyik politikai csoportosuláshoz, gazdasági érdekszférához vagy médiatömbhöz 
kötődött, amit esetleg a többi sajtos nem néz jó szemmel.

A kívülről beemelt szakértők közé tartoznak azok is, akik szakvégzettséggel ren
delkeznek (kommunikációt, újságíróit, médiakommunikációt, közkapcsolatokat vég
zettek), akiknek megvan a szükséges felkészültségük, ám mivel fiatal szakmákról 
beszélünk, ezek a személyek nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal, így menet 
közben kell megszokniuk a feladatokat. Valójában a harmadik csoport képviselői len
nének az ideális munkatársak, amennyiben sikerül megfelelő gyakorlatra szert tenni
ük a szakképzés alatt, illetve a későbbiekben, amikor ez a szakma is felnő, a szakér
tők több korsztályt is képviselnek majd.

A sajtóiroda vezetőjének akár külső, akár belső személy, a tevékenysége során figyel
met kell fordítania a sajtóiroda szervezeten belüli elfogadására. Sok esetben a többi osz
tály nem látja hasznát egy ilyen irodának, nem segítik, tehát a tiszteletet és elfogadott
ságot a megfelelő hozzáállással és eredményes tevékenységgel kell kiérdemelni.

2. A sajtóiroda munkatársainak képességei

A jól felkészült és megfelelő képességekkel rendelkező munkatársak robotképe 
gyakorlatilag megegyezik a kommunikációs szakemberekkel szemben támasztott elvá
rással. A tudásanyag és a tapasztalat megszerezhető, a képességek pedig kialakítha
tók, fejleszthetők. A jó kommunikátor képességei tehát:2

• Társasági: könnyedén teremt kapcsolatot, nem félénk vagy szégyenlős
• Odafigyelő: türelmes, előzékeny, jó humorral rendelkezik, rugalmas, jó alkalmaz

kodó képessége van (nem feltétlenül simulékony)
• Emlékezőtehetség: nevek, arcok, dátumok, események memorizálása és felidézése

2 Összeállította Cristina Coman (2000), J. Deschepper (1990, 12.), illetve C. Howard & H. Mathews 
(1985, 72.) munkái nyomán.
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• Lélekjelenlét, megérzés, képzelőerő az új problémák megoldásában
• Gyors gondolkodás és döntéshozási képesség a saját kompetenciáján belül
• Elemzési és asszociációs képesség
• Szervezőkészség
• Objektív, becsületes, őszinte
• írásos és verbális kommunikációs képességek
• Közérthetőség: a dolgok egyszerű és érthető magyarázata, a szakirányú tevé

kenységek megértetése a nagyközönséggel vagy a specifikus csoportokkal
• Kiváló munkabírás, mindenkori elérhetőség, hajlandóság a nem kötött, sokszor 

rendszertelen munkaprogramok követésére.
Általánosságban elmondható, hogy a kommunikációs szakembernek alapos általá

nos műveltséggel, széles látókörrel és magabiztos fellépéssel kell rendelkeznie, 
ugyanakkor folyékonyan kell tudnia értekeznie legalább egy nemzetközi használatú 
nyelven. (Az Európai Unió jelenlegi hivatalos nyelve az angol és a francia, amelyek 
közül minimálisan elvárt az angol és/vagy a francia, vagy a német nyelv ismerete.)

3. A sajtóiroda munkatársainak feladatkörei

Amint az előző részekben már szó volt róla, a sajtóiroda munkatársai mindegyiké
nek pontosan meghatározott feladatkörrel kell rendelkeznie. A feladatok a mindenko
ri munkatársak között oszlanak el, és mivel sokféle felépítés elképzelhető, a követke
ző felsorolás összesítve ismerteti a feladatokat, a sajtóiroda szervezője ezek alapján 
rendelheti a funkciókhoz a megfelelő feladatkört.3

• A helyes tájékoztatás érdekében egy személynek jól kell ismernie a szervezet 
tevékenységeit és munkatársait. A szervezet célcsoportjai és a sajtó számára 
értékes információkat gyűjt, válogat és rendszerez, ugyanakkor figyelemmel 
kíséri a célcsoport változásait, információ-szükségletét.

• Az arculat építésének érdekében gyakran specifikus célokat és tevékenységeket 
kell megfogalmazni és elfogadtatni a vezetőséggel. Ezek megvalósítása érdeké
ben esetenként módosításokat kell elfogadtatni a cég külső kommunikációs 
politikájában (például a sajtórendezvények szervezése, melyek költségesek 
ugyan, de hosszú távon megtérülnek).

• Napi sajtófigyelés a szervezet sajtóképének pontos felmérése érdekében, a saj
tóanyagok elemzése és archiválása, a vezetőség folyamatos tájékoztatása.

• A szervezet életére és tevékenységére vonatkozó naprakész adatok gyűjtése és 
tárolása, amelyek bármikor elérhetők és kiadhatók a sajtó kérésére.

• A sajtószervek és azok képviselőiről való informálódás, sajtólapok készítése, 
mindig naprakész információkkal.

• A médiapiac elemzése és ismerete, mindegyik médiacsatorna működésének,

3 Összeállította Cristina Coman (2000), R. Haywood (1984. 146-147.), C. Schneider (1999. 122-124.),
E. Dupuy & Y. Cintas (1990. 85-91.), J.P. Rosart (1992. 64.), Ph. Bachmann (1994. 84-88.) munkái
alapján.
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célcsoportjainak és hatásainak ábrázolása, A kapcsolatokat nem csak ki kell 
alakítani, hanem fenn is kell tartani, hogy az üzenet kiküldésének pillanatában 
a számára leghatékonyabb csatornákat és médiaképviselőket érje el. Fontos a 
sajtószervek specifikus működésének és elvárásainak az ismerete, amelyeket a 
kapcsolatfelvételkor figyelembe kell venni.

• A hatékony kapcsolattartás érdekében minőségi információs dokumentumokat 
kell összeállítani, és gyorsan kell eljuttatni azokat a sajtószervekhez. Hibátlan saj
tóeseményeket kell szervezni, és megteremteni a szervezet képviselőivel a megfe
lelő találkozási, beszélgetési keretet, valahányszor azt a médiaképviselők igénylik.

• A hatékony közreműködés érdekében a sajtóirodának ismernie kell a sajtókép
viselők munkamódszereit és elvárásait. így hasznos gyakorlati tanácsokkal szol
gálhatnak a szervezet vezetői számára a sajtóval való kommunikációt illetően.

A sajtóiroda vezetőjének, aki maga is lehet sajtószóvivő, mindenképpen közel kell 
állnia a csúcsvezetőséghez, hiszen alapvető szerepet játszik a szervezet külső (esetleg 
belső) kommunikációjában, gyorsan és hatékonyan kell továbbítania a döntéseket, és 
reagálnia kell azok hatására.

A sajtóiroda vezetőjének feladatköreit a következőképpen lehet meghatározni:
a. Legyen jól értesült mindarról, ami a szervezeten belül vagy a szervezettel kap

csolatosan történik, hogy gyorsan és megfelelően tudjon tájékoztatást biztosí
tani a médiának, amennyiben az igényli.

b. Kövesse figyelemmel a főbb változásokat, lehetőleg előre látva azok folyamatát és 
következményeit, különös figyelmet szentelve a lehetséges krízishelyzeteknek.

c. Ismerje a vezetőség döntéseit, hogy hozzájárulhasson azok alakításához a meg
felelő továbbíthatóság érdekében.

d. Segítse elő a különböző szakosztályok vagy irodák működését, egymás közti 
kommunikációját.

e. Biztosítsa a sajtóiroda munkatársainak és magának az irodának a viszonylagos 
függetlenségét, hogy ne kerüljön a marketingirodától vagy a reklámirodától 
függő helyzetbe.

Fontos meghatározni a sajtóiroda vezetőjének pontos helyét és hatáskörét az 
intézményen belül úgy, hogy serkenteni tudja a kommunikációt az egyes szakcso
portok között, őt viszont ne akadályozzák más, nem szakirányú felettes személyek 
vagy fórumok.

Könyvészeti hivatkozások:
1. Coman, Cristina: Relaţiile publice şi mass-media. Polirom Kiadó Bukarest, Collegium sorozat, 

2000. (2004)
2. Dagenais, Bemard: Profesia de relationist. Polirom Kiadó Bukarest, Collegium sorozat, 2002.
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A SAJTÓIRODA (EMLÉKEZTETŐ)

I. Célok és feladatok

A sajtóiroda feladatai (J. Deschepper szerint):
1. Jó kapcsolatot alakítson ki és tartson fenn a médiával, az általa képviselt szer

vezet előnyére. Az elsődleges cél a szervezet arculatának továbbítása a célcso
portok felé, kielégítve a sajtó és a médiafogyasztók információéhségét.

2. Tájékoztassa szervezetét a médiában megjelenített eseményekről, melyek a 
szervezettel kapcsolatosak vagy érinthetik annak működését.

A sajtóiroda elsődleges célja a kölcsönös megértésen alapuló, krízishelyzetben is 
pozitívan működő médiaviszony, mondhatni, partnerség kialakítása.

II. Tevékenységi körök

1. A szervezeten belüli információk gyűjtése, kiválogatása és rendszerezése
2. A szervezet vagy esemény dokumentációjának létrehozása és frissítése
3. Sajtóanyagok előkészítése és sajtórendezvények szervezése

a. Sajtóközlemények
b. Sajtómappák
c. Információs hírlevelek
d. Sajtótájékoztatók
e. Sajtólátogatások, sajtóutaztatás
f. Kerékasztalok és vitafórumok
g. Sajtóreggeli
h. Sajtófogadás

4. Egyéni kapcsolatok kialakítása a média képviselőivel
5. A szervezeten kívüli információk gyűjtése, értelmezése és bemutatása
6. Médiafigyelés: nyomon követés, elemzés, raport, archiválás.

III. A sajtóiroda kialakítása, felépítése

1. A székhely vagy helyiség kiválasztása
Szempontok:
a. Működési szempont
b. Képviseleti szempont
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Rendezvények esetében a sajtóközpont átstrukturálódik, több helyisége is lehet:
a. Sajtóiroda
b. Tárgyalóterem sajtótájékoztató számára
c. Interjúterem a zavartalan interjúrögzítésekért
d. Kommunikációs terem a gyors továbbítás érdekében
e. Médiaszoba az eredmények megtekintésére

2. A felszerelés biztosítása
A sajtóiroda technikai minimál-felszerelése:
a. Vezetékes, faxos telefon, közvetlen kilépővonallal
b. Belső' telefon (nagyobb szervezetek esetében)
c. Nyomtatóval, internet-kapcsolattal és multimédiás csomaggal ellátott számító

gépek
d. Fénymásoló
e. Digitális fényképezőgép a rögzítésre, számítógép, melyre letölthetők a képek és 

kimenthető CD-ROM-ra.
f. Digitális hangrögzítő és videokamera
g. Televízió DVD rögzítővel (videóval), kivetítő, CD és rádiós magnó
h. Protokoll-felszerelés: kávéfőző, felszolgálókészlet, esetleg hűtőszekrény

3. A feladatkörök meghatározása és a munkatársak kiválasztása
A sajtóiroda minimál-csapata J. L. Deschepper szerint:
a. Kommunikációs szakember (sajtószóvivő is egyben)
b. Irodavezető vagy titkárnő

IV. Az emberi erőforrás

1. A munkatársak kiválasztása
a. Belső munkatárs más osztályról
b. Sajtó munkatársa
c. Szakvégzettségű fiatal

2. A sajtóiroda munkatársainak képességei

3. A sajtóiroda munkatársainak feladatkörei

Kulcsfogalmak: sajtóiroda, vállalat, intézmény, szervezet, nemkormányzati szer
vezet, párt
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HELYSZÍNI GYAKORLATOK

1. Fogalom-meghatározás 1/2/4/8: Sajtóiroda
A résztvevők egyénileg leírják a saját lexikon-szerű meghatározásukat a sajtóiro

dáról. Ezután párokat alkotnak, amelyben a két egyéni véleményt egyeztetik, egyet
len meghatározásba öntve. A következő lépésben két pár alkot egy-egy négyes csopor
tot, majd (a résztvevők számától függően) két nyolcas csoportban dolgoznak a részt
vevők, a végső lépésként pedig a csoportok plenárisan egyeztetik a meghatározásai
kat, a konszenzus révén kialakult változatot kiáltva ki a fogalom definíciójának.

2. Ötletbörze: A sajtóiroda munkatársainak (a kommunikációs szakember) elvárt 
képességei

Nyitókérdés: Melyek legyenek a jellemző tulajdonságaik a sajtóiroda munkatársa
inak?

3. Vitafórum: Munkatárs alkalmazása
A résztvevők három csoportot alkotnak, mindegyik csoport ugyanazon felvételi 

bizottság tagja. A bizottság célja, hogy a helyi polgármesteri hivatal sajtóirodájának 
élére vezetőt találjon (nem feltétlenül sajtószóvivőt). Feltételezzük, hogy a jelentkezők 
között található egy:

a. Nő, 45 éves, egy helyi napilap munkatársa
b. Férfi, 35 éves, a hivatal munkatársa a marketing osztályon
c. Nő, 25 éves, végzős hallgató a médiakommunikáció szakon
Mindhárom csoport kihúz egy-egy jelentkező-profilt, és 10 perc felkészülés után 3 

percben bemutatják jelöltjüket. A megadott adatok kötelezően felhasználandók, a 
kiegészítő információkat a csoport adja meg tetszés szerint. A felkészülés után mind
egyik csapat nyílt vitában igyekszik meggyőzni a másik két csapat tagjait, hogy az ő 
jelöltje a legalkalmasabb az állás betöltésére. Hivatkozni lehet a profil előnyeire, illet
ve a többi profil gyengeségeire, a cél a többi csapat tagjait a saját oldalra átállítani. A 
felsorolt és leírt pozitívumokból és negatívumokból elkészíthető mindhárom jelölt 
mérlege, győz az a csapat, akinek a jelöltjénél a legtöbb pozitív érv maradt.

A feladat célja megismertetni a felvételiztetők szempontjait és az egyes profilok 
(különösen a résztvevőkhöz közel állók) sajátosságait, hangsúlyozható előnyöket és a 
szükséges, kiegészítő ismereteket, amelyeket a közeljövőben érdemes elsajátítani.



24 KÁDÁR MAGOR: A MÉDIA, MINT PARTNER

ÖNÁLLÓ MUNKA

Sajtóiroda tervezése intézmények és rendezvények számára

A résztvevők hármas csoportokra oszlanak, mindegyik csoport elkészíti egy-egy 
intézmény vagy esemény (a megbízás típusa választható) sajtóirodájának tervét. A 
javasolt intézmények és rendezvények (kampányok), a 2005-ös év kommunikációs 
piacát tekintve:

a. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Arculatközpontja
b. Sapientia-EMTE Marosvásárhelyi Központi Tagozata
c. Kolozsvári Polgármesteri Hivatal
d. X megyeszékhelyi Állami Vízművek Vállalat
e. X megyeszékhelyi Közlekedési Vállalat
f. XVI. Tusványos Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, Tusnádfürdő
g. III. Félsziget Fesztivál 2005, Marosvásárhely
h. IV. Transsylvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF), Kolozsvár
i. 13. Alter-Native Filmfesztivál, Marosvásárhely
j. Nagy Könyv mozgalom erdélyi kampánya, marosvásárhelyi központ
k. Reklámzabálók Éjszakája országos rendezvénysorozat, bukaresti központ
l. Kommunikációs Olimpia, Bukarest
m. X megyeszékhely városnapjai

A tervnek minimálisan tartalmaznia kell az iroda felépítését, személyzeti leírását, 
a feladatköröket, felszerelését, működésének rendjét az intézmény/esemény program
ja szerint, illetve a megcélzott országos médiaszervek listáját. A tervnek teljes vázlat
nak kell lennie, amely alapján egy megbízó dönthet, hogy életképes-e a terv, kiadja-e 
a csoportnak a sajtóiroda megszervezésének munkáját, vagy sem.



A SAJTÓKAPCSOLATOK

2 KIALAKÍTÁSA ÉS 
.  RENDSZEREZÉSE

Sajtókapcsolatok

A külső PR, és így szervezeti rendezvények célja nemcsak a résztvevők megszólí
tása, hanem ezeken a megnyilvánulásokon keresztül ismertebbé válni, új sajtókapcso
latokat kialakítani, és feleleveníteni a régieket. Ennek függvényében többszörösen 
hasznos a pozitív médiajelenlét:

• A szervezet nevének ismertetése, alacsony költségű reklám
• A célcsoport elérése a média által
• Felhívások, programmeghirdetések eljuttatása a nagyközönséghez
• Az írott sajtó nyomtatott emlék, bizonyíték egy-egy program létezéséről (beha

rangozás, folyamatos tájékoztatás, záró-összegző tudósítás), és alapul szolgál a 
szervezeti életrajz elkészítéséhez

A rendszeres, illetve a hosszú lefutású programok alkalmat adnak az ismétlődő 
médiaszereplésre. Ilyenkor az üzenet megfogalmazása és átadása mellett fontos kiala
kítani a -  lehetőleg állandó -  kapcsolatot minden egyes sajtóorgánummal. Ez a kap
csolatépítés személyi szinten valósul meg, a következő szempontok szerint:

• Megtalálni minden orgánum szakosodott tudósítóját, vagy ha nincs ilyen, 
akkor egy olyan tudósítót, akivel elképzelhető a huzamosabb együttműködés, 
a kölcsönös bizalom kialakítása

• Ha valamilyen esemény van, ajánlott közvetlenül őt értesíteni, nem kell hiva
talos levelet intézni a szerkesztőséghez; emiatt a tudósító jelenléte és/vagy a 
tudósítás megszületése sokkal valószínűbb

• A személyes kapcsolat mindkét félnek érdeke, hiszen a tudósítóknak is anya
got kell készíteniük, fontos tehát hogy állandóan friss híreket, információkat 
kapjanak. A tájékoztatásnál tehát szem előtt kell ezt tartani, de a sajtószóvivő
nek ezt soha nem szabad éreztetnie a médiaképviselőkkel.

• A megbízhatóság egyik pillére a pontos és gyors tájékoztatás, pl. a sajtóanyagok 
biztosítása
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• Idővel az egyéni kapcsolatokból kialakulhat egy olyan médiás kapcsolatháló 
(elsősorban városokban), amely gyorsan és hatékonyan működik, minimális 
idő alatt lehet mozgósítani, és információkat áramoltatni rajta és általa, vagyis 
tudósítani a szervezet életéről -  ez tulajdonképpen a végső cél.

Hogy a „házhoz szokjanak”, szelídíteni, „etetni” lehet a sajtóképviselőket, ezáltal 
gördülékenyebbé válik a folyamatos tudósítás, és eltűnik az esetleges ellenséges hoz
záállás a szervezettel szemben, amely éles hangvételű anyagokat vagy szigorúbb kri
tikát eredményezhet. A sajtószelídítés módszerei:

• Azonnali, személyes tájékoztatás
• Folyamatos (de nem „túlbuzgó”) információszállítás
• Tartalmilag pontos és megfelelő időben kiadott sajtóanyagok
• Megvendégelés, figyelmességek

A kapcsolatháló kialakításának lépései, 
kapcsolattartás1

„Ochii rar văzuţi se uită” -  román közmondás 
„Jelenlét nélkül nincs jelen. ”

A kapcsolatháló bővítése történhet gyorsan, egy-egy esemény alkalmával kaszálva 
a helyszínen megjelent sajtósok körében, vagy történhet kisebb lépésekben, mindig 
azokkal a személyekkel ismerkedve meg, akikkel lehetőség adódik valamilyen közös 
szakmai tevékenység alkalmával. A stabil kapcsolatok alapvető feltétele a személyes 
ismeretség, a közös témák és élmények, a rendszeres kapcsolatfelvétel, és a másik fél 
tájékoztatása, képbe helyezése.

A kapcsolatháló-építés folyamata egy háromszintű kapcsolatfelvételként írható 
le. A cél az alsóbb kapcsolati csoportból a felsőbbe juttatni a klienseket, vagyis az 
ismeretlen, potenciális kapcsolatokat kiépíteni úgy, hogy azok működő, használható 
partnerkapcsolatok legyenek.

1. A biztos, kézenfekvő partnerek felkeresése
• Adatbázis készítése a pontos adatokkal és a megjegyzésekkel
• Ajánlás, bemutatás potenciális partnereknek

2. A potenciális / várható partnerek felkeresése és beszervezése
• Motiválni, elsődlegesen érdekeltté kell tenni a sajtószerv képviselőjét

1 A Kádár Magor: Tehnici de comunicare în afaceri / Üzleti kommunikáció (2005) képzésanyag 
nyomán.
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3. A lehetséges partnerek keresése
• A kapcsolatkeresés módszere a kapcsolatkereső rendszeres láttatása
• Kapcsolatfelvétel a másoktól kapott információk alapján, személyekre, 

közös eseményekre hivatkozva.

A kapcsolatápolás lényege a kapcsolatfelvétel, a megismerkedést vagy az első 
közös szakmai együttlétet követő folyamatos kapcsolattartás.

• Tájékoztatók, ismertetőanyagok, bemutatók mértékletes, de folyamatos küldé
se, átadása.

• Sajtóesemények szervezése, sajtóanyagok továbbítása
• Meghívások a szervezetközeli eseményekre, nem csupán mint valamely sajtó

szerv képviselője
• Rendszeresített találkozások, akár más alkalmakon, rendezvényeken is.

A pontos és hatékony kapcsolattartás eszköze a naprakész sajtóadatbázis, amely 
tartalmaz minden olyan helyi, regionális és országos médiaágat, amellyel a szervezet 
kapcsolatba léphet. A sajtószerv elérhetőségén kívül még tartalmaznia kell a kapcso
lattartó személyek, a sajtószerv képviselőinek nevét, elérhetőségét, esetenként a sze
mélyes preferenciákat is.

a. A sajtószerv neve és típusa
b. A kapcsolattartó személy neve és beosztása
c. A kapcsolattartó személy e-mailje, mobiltelefonja
d. A sajtószerv hivatalos e-mailje, irodai telefonja, címe
e. A sajtószervre vonatkozó információk és megjegyzések (pl. lapzárta időpontja)
f. A kapcsolattartó személy elvárásaival és szokásaival kapcsolatos információk 

és megjegyzések

Nyilvántartási rendszerek

A nagyobb szervezetek, vállalatok szükségszerűen kimerítőbb PR-tevékenységet 
folytatnak, melyhez nem elég csupán a naprakész sajtóadatbázis. Aprólékosabb, pon
tosabb információkra van szükség, amelyek lehetővé teszik a médiakommunikációs 
tervek részletekbe menő kidolgozását, és amely információk segítségével kiszámítha
tó a média reakciója bizonyos hírekre vagy eseményekre, illetve modellezhetők a saj
tókapcsolatok és a sajtótájékoztatók eseményei.

A kapcsolati felek nyilvántartási rendszere adatlapokba szerveződik. Minden 
egyes intézményről, illetve személyről külön adatlap készül, amely:2

2 Összeállította Cristina Coman (2000), a P.H. Bachman (199. 89.), C. Schneider (1999. 122-124.) és 
J.P. Rosart (1992. 65-66) munkái alapján.
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a. Megnevezi a szervezet által közölt információban érdekelt médiaképviselőt.
b. Kapcsolati címet ad a meghívók és sajtóközlemények küldéséhez annak érde

kében, hogy időben eljussanak a megfelelő személyhez.
c. Elősegíti az információk kiküldése utáni kapcsolatfenntartást a médiaképvise

lőkkel.
d. Gyors reagálást tesz lehetővé a médiában megjelent hírekkel kapcsolatosan.

A szervezet kapcsolatai között feltüntetett médiaszervek és médiaképviselők ada
tainak rögzítése és kezelése többféle módszer szerint történhet, minden szervezet 
maga határozza meg az adatkezelési rendszert, amely a médiaszervek és a médiakép
viselők szerint több alcsoportra oszlik (J. Deschepper 1990. 35-36).

1. Az intézményi adatlapok

Az első alcsoport az informáló médiatermékekre vonatkozik. A hírügynökségek, 
napilapok, rádió- és televízióadók azonnali tájékoztatást igényelnek, gyorsan közöl
nek rövid híreket. Ezzel szemben az általánosabb információt szolgáltató hetilapok 
vagy szakrovatok a tájékoztatás mellett további kiegészítő információkat és háttérada
tokat is kérnek, melynek eredménye egy nagyobb terjedelmű, a témát alaposabban 
körüljáró anyag lesz.

A második alcsoport a szakosodott médiatermékekre vonatkozik. Ezek osztályozása 
többféle szempont szerint történhet, melyek közül a legkézenfekvőbbek a következők:

a. Szakterület szerint: gazdasági-pénzügyi, tudományos-technikai, kulturális, 
sport, politikai, orvosi, egyházi stb.

b. Megjelenés rendszeressége (periodicitás) szerint: napilapok, hetilapok, havi 
lapok stb., illetve az audio-vizuális média rendszeresen megjelenő rovatai

c. Célcsoport szerint: nők, ifjúság, gyermekek, nyugdíjasok, valamely szakma 
képviselői, vidéki lakosok stb.

d. Hobbik szerint: kertészkedés, lakberendezés-otthonépítés, halászat, vadászat, 
autó-motor stb.

A médiaszervek adatlapjainak tartalmi felépítését minden szervezet a saját igé
nyeinek megfelelően alakítja ki. A minimális tartalmi struktúra a következő adatokat 
foglalja magába:

a. A médiaszerv neve
b. Kapcsolatcím, telefon- és faxszám, e-mail és honlap
c. A médiaszerv tulajdonos cégének neve
d. Megjelenés időpontja vagy a szervezet számára érdekes/értékes adások sugár

zásának ideje
e. A hírek időpontja, az egyes specifikus mellékletek megjelenésének gyakorisá

ga és időpontja
f. Példányszám, fogyasztói mutatók (lehetőleg az auditált adatok)
g. Terjesztés vagy lefedettség
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h. A fogyasztók profilja (demográfiai, gazdasági mutatók)
i. Az információk leadásának vagy beküldésének határideje
j. A médiaszerv által kedvelt vagy szakirányának megfelelő témák
k. Főszerkesztő neve és elérhetősége
l. Rovatvezetők neve és elérhetősége
m. A „szelídített” sajtosok területe, végzettsége és elérhetősége
n. A helyi tudósítók neve és elérhetősége

Az adatlapok használhatóságát növeli, ha a kötelező módon megjelenő szervezeti 
azonosítók és a médiatermék adatai mellett megjegyzések jelennek meg a szervezet 
hozzáállásával kapcsolatosan, a közös kapcsolódási pontok és érdekek, az esetleges 
régebbi konfliktusok és azok okai, illetve minden olyan adat, amely elősegíti a gördü
lékeny kapcsolattartást és a lehetséges konfliktusok elhárítását.

2. A személyi adatlapok

A személyi adatlapok osztályozási szempontjai is két alcsoportot határoznak meg. 
A legegyszerűbb, ám alapos személyi ismeret hiányában nehezen alkalmazható mód
szer a névsor szerinti rendezés. Gyors név szerinti keresést biztosít, kivédi a média
piacra jellemző fokozott erőforrás-migrációt, de megnehezíti az asszociációkat, és 
nem fedi fel az átfedéseket (pl. egy médiaszerv részéről több képviselő is szerepel a 
nyilvántartásban).

A szisztematikusabb módszer szerint a médiaképviselőket a hozzájuk tartozó média
szervek területi elhelyezkedése szerint lehet osztályozni:

a. Helyi sajtószervek képviselői és az országos szervek helyi tudósítói, médiaágak 
vagy területi megoszlás szerinti alegységekre bontva

b. Országos médiaszervek képviselői, itt alcsoportokat lehet felállítani a szakoso
dásuk vagy a médiaszerv profilja szerint

c. Külföldi médiaszervek, illetve a hírügynökségek képviselői
A személyi adatlapok tartalmi felépítése az illető sajtóképviselő minél alaposabb 

leírását célozza meg, annak érdekében, hogy ezen adatok segítségével a megfelelő idő
pontban és a leginkább használható formában jusson el az információ a kiszemelt 
médiaképviselőhöz. A személyi adatlapok felépítése a következő:

a. A médiaképviselő teljes neve, beceneve és írói álnevei
b. A médiaszerv neve, melynek dolgozik, és annak típusa
c. Munkahelyi elérhetősége: telefon, fax, e-mail.
d. A szerkesztőség hivatalos elérhetősége
e. Otthoni elérhetősége (ez általában bizalmas, ezért a hivatalos adatlapokon nem 

szerepel)
f. Beosztása
g. Végzettsége és szakterületei
h. Aktuális fotó (elsősorban a saját rendezvényeken készített fotók)
i. Születésnap (az esetleges üdvözletek küldésére)
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j. Az adatlap utolsó frissítési dátuma
k. A képviselő által meglátogatott sajtórendezvények, a hozzászólásai és kérdései 

tematikája, hangvétele stb.
l. A képviselő anyagai a szervezettel kapcsolatosan, ezek hangvétele és hozzáál

lása a szervezethez
m. A képviselő elvárásai a sajtóközlemények időpontját, felépítését vagy más jel

lemzőjét tekintve.
A megfelelő részletességű személyi adatlapok segítségével és a meghirdetett sajtó

rendezvény tematikájának ismeretében hozzávetőlegesen fel lehet mérni, mely 
médiaképviselők érdekeltek a tematikában, mekkora jelenlétre lehet számítani. A sze
mélyes ismeretségek és a médiával való kapcsolattartásban való jártasság segítségével 
az is felbecsülhető, milyen lesz az egyes médiaképviselők hozzáállása, esetleg milyen 
kérdésekkel rukkolnak elő a sajtótájékoztatón.

Az adatlapok összeállítása során szem előtt kell tartani azt az alapvető szabályt, 
hogy nincsenek fontos és kevésbé fontos médiaképviselők. Egyrészt, mert a szakma alap
elvei szerint mindenkinek joga van az információkhoz, másrészt a megítélés szempont
ja mindig objektív, hiszen nem biztos, hogy a legnagyobb példányszámú lap jut el legin
kább a megszólítani kívánt célcsoporthoz, illetve egyes szaklapok (pl. gazdasági vagy 
kulturális) a szakmai presztízs alakítói, alacsony példányszámuk ellenére is.

A megcélzott médiaszervek természetesen elsősorban azok, amelyeken keresztül a 
szervezet a leghatékonyabban tud kommunikálni a saját célcsoportjával. A megfelelő mé
diaszerv és az elérni kívánt célcsoport meghatározását elősegítheti néhány kulcskérdés:

• Melyek a célcsoport elsődleges információ-forrásai (honnan szerzi elsődlege
sen az információt)?

• Milyen médiatermékeket fogyasztanak (írott sajtó, rádió, tv, internet)?
• Milyen rovatokat részesítenek előnyben?
• Milyen trendek vagy folyamatok hatnak a célcsoport médiafogyasztási szoká

saira?
Ezek a kérdések már irányjelzők, mely médiaszerveket szükséges elsődlegesen 

megszólítani és megszelídíteni. Ezzel párhuzamosan a médiafelelősöknek a feladata 
megismerkedni ezekkel a médiatermékekkel, hogyan épülnek fel, milyen 
rovataik/adásaik vannak, mikor jelennek meg, mekkora a szórásuk/lefedettségük, 
melyek a pontos azonosító adataik, a médiapiaci helyzetük, milyen a fogyasztói pro
filjuk stb. Ennek függvényében ki lehet választani azokat, amelyek valóban a szerve
zet jelenlegi és elvárt célcsoportjához szólnak.3

Az adatlapok rendszerezése lehet papíralapú vagy számítógépes. A papíron tárolt 
adatoknál az átláthatóság és az adatok későbbi bővítése érdekében minden sajtószerv 
vagy személy külön lapon szerepel, ehhez hozzá lehet fűzni a további kiegészítéseket 
és a megjelent anyagainak a másolatát. Ezeket szervezetenként vagy személyenként 
külön dossziékban lehet tartani, abc-sorrendbe vagy a sajtószervek profilja szerint

3 Romániában jelenleg nincsenek jegyzett médiaadat-szolgáltató intézmények. A piackutató szerveze
tek adatai ellentmondásosak, a bevalláson alapuló adatok torz képet adnak, a hivatalos szervek ada
tai pedig hiányosak, vagy már idejét múltak a nyilvánosságra hozásukkor. Ezért fontos óvatosan 
bánni az átvett adatokkal, és amennyiben lehetséges, saját folyamat- és adatbecsléseket kell végezni.
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rendezve őket. A számítógépes nyilvántartás, bár nem annyira átlátható, sokkal gyor
sabban elérhető, másolható és sokszorosítható. Léteznek már specifikus archiváló 
programok is, de a legtöbb adatlap elkészíthető szöveg- vagy táblázatszerkesztő prog
ramokban is. A két rendszerezési mód közötti átmenetet azok az adatbáziskezelők 
jelentik, amelyek adatlapszerűen tüntetik fel a tárolt információkat, de nem törlik ki 
a frissítések nyomán elavult adatokat sem [így követhető például az is, mikor vált saj
tószervet egy-egy személy, vagy esetleg újabb témakörökkel is elkezdett foglalkozni).

Az adatlapok frissítése, különösen Romániában, létfontosságú kérdés. A média
piac gyorsan változik, új médiaszervek bukkannak fel, régiek tűnnek el, az erőforrás
migráció nagymértékű, ezért gyakran megesik, hogy mire egy adat bekerül az adatbá
zisba (vagyis a felvételét követően először lenne rá szükség), már nem aktuális. A 
probléma nem csupán az olyan személy nevére küldött meghívó, aki már nem dolgo
zik az illető szerkesztőségben, hanem azoknak a sajtószerveknek a figyelmen kívül 
hagyása, amelyek bár jelentős piaci jelenléttel rendelkeznek, de mivel kimaradtak az 
adatbázisból, az információ nem jut el hozzájuk. A konszolidáltabb rendszerrel ren
delkező országokban általában elégséges évi egyszer-kétszer adatbázist frissíteni, 
vagyis egy-egy rendezvény meghívójának a kiküldése előtt felvenni a kapcsolatot a 
médiaszervekkel vagy a képviselőkkel, ez által diplomatikusan megtudakolni, hogy 
ugyanott dolgoznak-e és a szervezetet érdeklő témakör még mindig az ő hatáskörük
be tartozik-e.

Ezzel szemben Romániában a média-adatok felezési ideje nagyjából egy oktatási 
év, vagyis ennyi idő alatt módosul valamilyen lényeges azonosító információ az 
összes adatlapnak a felén. Ez egy gyakoribb adatfrissítést indokol, amelynek általános 
módszere a teljes adatbázis frissítése minden alkalommal, amikor meghívót küldene 
ki a szervezet valamilyen sajtórendezvényre. Emellett bevonhatók az információfris
sítésbe a helyszínen megjelent sajtosok is, valamelyik közelibb médiakapcsolat, illet
ve létezik adatcsere a nem konkurens szervezetek sajtórendezvényeinek szervezői 
között is. Sajnálatos módon a médiaszervek nem fordítanak kellő figyelmet a saját 
honlapjaik frissítésére, hogy azok valódi információforrásokként szerepeljenek, és 
átfogó, önfrissítő média-adatbázisok is csak kezdetleges formában léteznek.4

A nyilvántartási adatlapok elkészítése időigényes feladat, a naprakész jellegének 
megőrzése pedig állandó munkát és készenlétet jelent. Ám a jól felépített 
adatlaprendszer, legyen az bármely szervezeti vagy személyi osztályozási rendszer 
szerint elgondolva, elősegíti a gördülékeny kapcsolattartást a sajtóval és általa a meg
szólítani kívánt célcsoporttal. A médiakapcsolatok és a kapcsolati adatok létfontossá
gúak a szervezet külső kapcsolattartásának szempontjából, ezért általában nem aján
lott az adatok átadása vagy kiszolgáltatása (főleg a hozzáállásokat és véleményeket 
tartalmazó személyes észrevételek miatt), melyek felelőtlen kezelése gyakran konflik
tus forrása, amely a szervezet arculatát rombolja.

4 A jelenleg leghasználhatóbb adatbázisok a romániai médiára vonatkozóan a Ghidul presei 
româneşti (E.L.I.T.A. Alapítvány Bukarest, 2004), melynek első kiadása 2004 októberében jelent 
meg, és évről évre bővíti és frissíti a média-adatokat, illetve a romániai magyar médiára vonatko
zó önfrissítő MŰRE adatbázis (www.mure.ro).
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A SAJTÓKAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSA ÉS 
RENDSZEREZÉSE (EMLÉKEZTETŐ)

Sajtókapcsolatok

A személyi szintre lebontott kapcsolatépítés jellemzői:
• Megtalálni minden orgánum szakosodott tudósítóját, vagy ha nincs ilyen, 

akkor egy olyan tudósítót, akivel elképzelhető' a huzamosabb együttműködés, 
a kölcsönös bizalom kialakítása.

• Ha valamilyen esemény van, lehet közvetlenül őt értesíteni, nem kell hivatalos 
levelet intézni a szerkesztőséghez; a tudósító jelenléte és/vagy a tudósítás meg
születése sokkal valószínűbb

• A személyes kapcsolat mindkét félnek érdeke, hiszen a tudósítóknak is anya
got kell szerezniük, fontos tehát, hogy állandóan friss híreket, információkat 
kapjanak -  ezt is szem előtt kell tartani a tájékoztatásnál

• A megbízhatóság mellett fontos a pontos és gyors tájékoztatás, pl. a sajtóanya
gok biztosítása

• Idővel az egyéni kapcsolatokból kialakulhat egy olyan kapcsolatháló (elsősor
ban városokban), amely gyorsan és hatékonyan ad hírt a szervezet életéről, és 
amelyet minimális idő alatt lehet megmozgatni, információkat áramoltatni 
rajta -  ez tulajdonképpen a végső cél.

A kapcsolatháló kialakításának lépései, a kapcsolatfenntartás

A kapcsolatháló-építés folyamata egy háromszintű kapcsolatfelvételként írható 
le. A cél az alsóbb kapcsolati csoportból a felsőbbe juttatni a klienseket, vagyis az 
ismeretlen, potenciális kapcsolatokat kiépíteni úgy, hogy azok működő, használható 
partnerkapcsolatok legyenek.

1. A biztos, kézenfekvő partnerek felkeresése
• Adatbázis készítése a pontos adatokkal és a megjegyzésekkel

2. A potenciális / várható partnerek felkeresése és beszervezése
• A leghatékonyabb a személyes ismeretségen alapuló „továbbadás”, ajánlás
• Motiválni, elsődlegesen érdekeltté kell tenni a sajtószerv képviselőjét

3. A lehetséges partnerek keresése
• A kapcsolatkeresés módszere a kapcsolatkereső rendszeres láttatása
• Kapcsolatfelvétel a másoktól kapott információk alapján, személyekre, 

közös eseményekre hivatkozva.
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A sajtóadatbázis felépítése:
a. A sajtószerv neve és típusa
b. A kapcsolatszemély neve és beosztása
c. A kapcsolatszemély e-mailje, mobiltelefonszáma
d. A sajtószerv hivatalos e-mailje, irodai telefonszáma, címe
e. A sajtószervre vonatkozó információk és megjegyzések (pl. lapzárta időpontja)
f. A kapcsolatszemély preferenciáival kapcsolatos információk és megjegyzések

Nyilvántartási rendszerek

A kapcsolati felek nyilvántartási rendszere adatlapokra épül fel. Minden egyes 
intézményről, illetve személyről külön adatlap készül, amelyek céljai:

a. Kiemeli a szervezet által közölt információban érdekelt médiaképviselőt.
b. Kapcsolati címet ad a meghívók és sajtóközlemények küldéséhez, hogy az pon

tos időben és a megfelelő személyhez jusson el.
c. Az információk kiküldése után is kapcsolatban lehet maradni a médiaképvise

lőkkel
d. Gyors reagálást tesz lehetővé a médiában megjelent hírekkel kapcsolatosan

1. Az intézményi adatlapok
a. informáló médiatermékek,
b. szakosodott médiatermékek,

• Szakterület szerint: gazdasági-pénzügyi, tudományos-technikai, kulturális, 
sport, politikai, orvosi, egyházi stb.

• Megjelenés rendszeressége szerint: napilapok, hetilapok, havi lapok, 
negyedévenkénti kiadványok stb.

• Célcsoport szerint: nők, ifjúság, gyermek, nyugdíjasok, valamely szakma 
képviselői, vidéki lakosok stb.

• Hobbik szerint: kertészkedés, lakberendezés-otthonépítés, halászat, vadá
szat, autó-motor stb.

Az intézményi adatlapok tartalmi felépítése:
• A médiaszerv neve
• Kapcsolatcím, telefon- és faxszám, e-mail és honlap
• A médiaszerv-tulajdonos cégneve
• Megjelenés időpontja vagy a szervezet számára érdekes adások sugárzásának 

ideje
• A hírek időpontja, a specifikus mellékletek megjelenésének gyakorisága és idő

pontja
• Példányszám, fogyasztási mutatók (auditált adatok)
• Terjesztés vagy lefedettség
• A fogyasztók profilja (demográfiai, gazdasági mutatók)
• Az információk leadásának vagy beküldésének határideje
• A médiaszerv által előnyben részesített vagy szakirányú témák
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• Főszerkesztő neve és elérhetősége
• Rovatvezetők neve és elérhetősége
• A „szelídített” sajtosok szakköre, végzettsége és elérhetősége
• A helyi tudósítók neve és elérhetősége

2. A személyi adatlapok
a. Névsor szerinti rendezés
b. Területi elhelyezkedés.

• Helyi sajtószervek képviselői és az országos szervek helyi tudósítói, média
ágak vagy területi megoszlás szerinti alegységekre bontva

• Országos médiaszervek képviselői: ezen belül pedig alcsoportokat lehet fel
állítani a szakosodásuk vagy a médiaszerv profilja szerint

• A külföldi médiaszervek, illetve a hírügynökségek képviselői 
A személyi adatlapok tartalmi felépítése:
• A médiaképviselő teljes neve, beceneve és írói álnevei
• A médiaszerv neve, melynek dolgozik, és annak típusa
• Munkahelyi elérhetősége: telefon, fax, e-mail.
• A szerkesztőség hivatalos elérhetősége
• Otthoni elérhetősége (hivatalos adatlapokban nem jelenik meg)
• Beosztása
• Végzettsége és szakterületei
• Aktuális fotó (elsősorban a rendezvényeken készített fotók)
• Születésnap (az esetleges üdvözletek küldésére)
• Az adatlap utolsó frissítési dátuma
• A képviselő által meglátogatott sajtórendezvények, ezeken tapasztalt hozzáál

lása
• A képviselő anyagai a szervezettel kapcsolatosan, ezek hangvétele és hozzáál

lása a szervezethez
• A képviselő elvárásai a sajtóközlemények időpontját, felépítését vagy más jel

lemzőjét illetően

Kulcsfogalmak: médiajelenlét, sajtóadatbázis, sajtószelídítés, kapcsolatháló, 
médiaadatok felezési ideje.
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HELYSZÍNI GYAKORLATOK

1. Szemlélte tők
a. A romániai magyar média-adatbázis bemutatása (készült 2005-ben a szerző 

vezetésével és a BBTE kommunikáció szakos hallgatóinak bevonásával, elérhe
tő a Magyar Újságírók Romániai Szövetségének a honlapján: www.mure.ro).

b. Az internetes kapcsolatháló-rendszerek és azok használata (használható példá
ul a www.iwiw.com kapcsolatháló portál).

2. Bemutatás érveléssel: a médiaágak sajátosságai
A résztvevők négy csoportot alakítanak, és mindegyik csoport elvállalja valame

lyik médiaág képviseletét (írott sajtó, rádió, televízió, internetes média). A feladat 
érveket keresni, amely a képviselt médiaágak előnyeit hangsúlyozzák a többivel 
szemben. Ezeket a csoportok összesítik, majd bemutatják, megvitatva az esetleges 
átfedéseket.

A feladat célja tisztázni az egyes médiaágak sajátosságait, kifejezve azt is, hogy az 
egyes eseményekhez vagy információ-továbbítási módszerekhez melyik csatorna a 
legmegfelelőbb. Ezt a hatékonyságot szem előtt tartva intézhetik a meghívásokat az 
eseményszervezők, kihangsúlyozva a legmegfelelőbb csoportot, de természetesen 
nem elhanyagolni a többi csoportot sem.

• Hasonló módszer: a Sajtórendezvények fejezet gyakorlatainál.

ÖNÁLLÓ MUNKA 1

1. Sajtóadatbázis készítése
A résztvevők feladata a saját településükről begyűjteni valamely médiaág szervei

nek azonosító adatait, és ebből létrehozni az illető település média-adatbázisát. A cél
csoport lehet a kisebbségi média, vagy a teljes helyi médiapiac írott, sugárzott, eset
leg multimédiás ága.



A SAJTÓSZÓVIVŐ

A sajtószóvivő intézménye

A sajtó a különböző szervezetekkel való kommunikációja során mindig azt céloz
za, hogy a megkérdezett fél részéről valamely vezetőségi tag vagy magas rangú hiva
talnok mondjon véleményt, amely megfelel a szervezet hivatalos álláspontjának, 
tehát minden gond nélkül leközölhető, felhasználható, anyagot lehet rá építeni. 
Abban az esetben, ha a szervezet vezetősége nem akar, vagy valamilyen okból kifo
lyólag nem tud mindig a sajtó rendelkezésére állni, kineveznek egy sajtószóvivőt, aki 
a csúcsvezetőségtől származó információkat megfelelően kódolva, a sajtó számára fel
használható módon átadja. A fizikai okokon túlmenően (hiányzás, betegség stb.) a saj
tószóvivő foglalkoztatásának további nyomós okai vannak. A sajtószóvivő intézmé
nyének létrehozása különösen indokolt, amikor:

a. A szervezet vezetője az elfoglaltságai miatt nem állhat minden pillanatban a 
sajtó rendelkezésére.

b. A szervezet vezetője nem rendelkezik a megfelelő kommunikációs képességgel.
c. A szervezet vezetője nem térhet ki a válaszadás elől presztízsveszteség nélkül. 

Ezzel szemben a sajtószóvivő hivatkozhat arra, hogy a kérdéssel kapcsolatosan 
nem ismeri még a szervezet vagy annak vezetője álláspontját, hogy a témát 
jelenleg tárgyalják, és korai volna nyilatkozni, míg nincsen végleges döntés, 
időt nyerve a témával kapcsolatos hivatalos álláspont megfogalmazására.

d. A folyamatos közéleti szereplés elkoptatja minden személy arculatát, mivel 
kimerül az első megjelenés kommunikációs potenciálja (bumeráng-effektus). 
Éppen ezért a szervezet vezetőjének arculatát meg kell védeni, és folyamatosan 
fenn kell tartani úgy, hogy a mindennapi tájékoztatást a sajtószóvivő és a sajtó
iroda végzi, a szervezet vezetője csak ritkán, azokon a különleges alkalmakon 
jelenik meg, amelyek a saját (és ez által a szervezet) arculatára pozitív hatást 
gyakorolnak.
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A sajtószóvivő felszólalásaiban és vélemény-nyilvánításaiban a szervezetét képvi
seli, fontos szerep jut neki a szervezet életében. Mivel az intézmény vezetőjét helyet
tesíti, természetesen az ő üzenetét vagy mondanivalóját kell tolmácsolnia, ám elég 
nagy szabadsága van a továbbítás taktikáinak és mikéntjének a megválasztásában. 
Éppen ezért a sajtószóvivő minden esetben a szervezet vezetőjének közvetlen aláren
deltje, attól függetlenül, hogy a sajtóiroda munkatársa vagy sem (általában nem csak 
munkatársa a sajtóirodának, hanem annak a vezetője is, így kétszeresen indokolt a köz
vetlen kapcsolat a szervezet vezetőjével). A sajtószóvivő tehát az intézményben elfog
lalt helye szerint lehet a sajtóiroda tagja, és ilyenként alárendelt a sajtóiroda vezetőjé
nek, vagy lehet ő maga a sajtóiroda vezetője, és ilyenként közvetlenül az intézményve
zetőnek alárendelt, esetleg tagja lehet a döntéshozó csúcsvezetőségnek is.

A sajtószóvivő készségei és képességei nagyjából megegyeznek a kommunikációs 
szakemberekkel szemben elvártakkal, kiegészítve a kellemes megjelenéssel, 
rádiófónikus hanggal, a nyilvánosság előtti beszéd gyakorlatával, gyors reakcióképes
séggel és magabiztossággal (amelyek által leplezni tudja a feszültségét vagy idegessé
gét, és helytáll a nehezebb pillanatokban is). A felsorolás kiegészül még a szervezet
tel kapcsolatosan elvárt képességekkel és ismeretekkel:

a. Alaposan ismerje az általa képviselt szervezet minden tevékenységét
b. Ismerje a szervezet célkitűzéseit és stratégiáit, hogy mindenkor a szervezet 

politikájával összhangban levő válaszokat és információkat szolgáltathasson.
c. Tisztán és meggyőzően tudja továbbítani az információkat a sajtosok és a 

közönség számára.
d. Élvezze a szervezet vezetőinek bizalmát, akik felhatalmazzák őt, és teljes mér

tékben megosztják vele az információkat.
A képességeinek a fejlesztése és a folyamatos gyakorlás és tapasztalatszerzés mel

lett a sajtószóvivőnek speciális képzéseken is részt kell vennie időnként, hogy tovább 
képezhesse magát, illetve megismerkedjen a szakma többi képviselőjével. A jól felké
szült sajtószóvivő képességeit a következő pontokban lehet összegezni:1

1. Ismerje fel és lássa előre, mit akarnak megtudni a média képviselői egy-egy 
témával kapcsolatosan, hogy fel tudjon készülni a megfelelő információkkal, 
így nem lehet sarokba szorítani, vagy keresztkérdésekkel olyan információkat 
kihúzni belőle, melyeket nem áll szándékában kiadni.

2. Ismerje a megszólított médiaképviselők hozzáállását a szervezethez, az érdek
lődési körüket, előzetes tevékenységeiket, az általuk használt és kedvelt műfa
jokat és a taktikáikat.

3. Ismerje mindegyik médiaág műfajait, különösen az interjút és a nyilatkozato
kat is tartalmazókat, hogy megfelelő stílusban tudjon a médiaképviselők felké
résére válaszolni.

4. A felszólalásaiban a közönség számára fontos információkat ismertesse, nem 
pedig a szervezet számára fontosakat.

1 Összeállította Cristina Coman (2000), a C. Howard & W. Mathews (1985. 75-92.) O. Baskin & C.
Aronoff (1992. 224.), K. Tüsker et alii (1994. 187-191.), T. Hunt & J. E. Grunig (1994. 48.), S. M.
Cutlip (1994. 309-310.) munkái alapján.
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5. Ne legyen passzív a témakijelölésben. Bár a sajtószóvivő a kérdésekre válaszol, 
nem kell megvárnia, hogy a médiaképviselők tegyék fel azokat a kérdéseket, 
amely témákról beszélni szeretne. A kérdéseket ki lehet provokálni, a témákat 
pedig lehet diszkréten sugallni, vagy rávezetni a kérdezőt.

6. Ne helyezkedjen védekező álláspontra, a kérdések arra valók, hogy informáci
ót szolgáltassanak a szervezetről, nem arra, hogy megerősítsék vagy cáfolják az 
újságíró elképzeléseit. Továbbmenve, a sajtószóvivőnek lelkesedéssel, termé
szetes bizalommal kell beszélnie a szervezetéről vagy a képviselt elképzelésről, 
személyes hangot adva a válaszainak.

7. Tudjon átsiklani a negatív dolgokról a pozitívokra, kiemelve a szervezet hozzá
járulását vagy erőfeszítéseit egy ügy megoldásának érdekében. Idejében ismer
je fel, ha egy hozzáállás vagy viselkedésmód nem helyénvaló, és képes legyen 
megváltoztatni.

8. Képes legyen elhelyezni a legfontosabb információkat és állásfoglalásokat a fel
szólalása legelső részébe, és tudja pozitív hangulatban zárni a beszélgetéseit a 
médiaképviselőkkel.

9. Egyenes válaszokat adjon, túlzások, ferdítések, támadó hangnem és elhamarko
dottság nélkül, a „Gondolkodj gyorsan és válaszolj lassan” elv szerint.

10. Ne próbáljon azokra a kérdésekre is válaszolni, melyekkel kapcsolatosan nem 
rendelkezik megfelelő információkkal, inkább vállalja azt, hogy a legrövidebb 
idő alatt megszerzi a kért információkat, és a médiaképviselő rendelkezésére 
bocsátja azokat. Tartózkodjon a támadható, No comment kijelentéstől, inkább 
magyarázza el őszintén, miért nem tud vagy akar válaszolni a feltett kérdésre.

11. Ne bocsátkozzon vitába a médiaképviselőkkel, akkor is őrizze meg nyugalmát, 
ha a feltett kérdések vagy a hozzáállás agresszívnek tűnik.

Amint egy kommunikációs szakember elfoglal egy sajtószóvivői funkciót, a státu
sa alapvetően megváltozik. Közéleti személyiséggé válik, aki minden pillanatban a 
szervezetét képviseli, gyakran azonosítva őt az általa képviselt szervezettel. Minden 
kijelentése a szervezet hivatalos álláspontjával egyezik meg, gyakran fogják idézni, 
még akkor is, ha nem mulasztja el hangsúlyozni, hogy az a saját véleménye, vagy 
éppen off the record beszélt valamiről. Éppen ezért tartózkodnia kell a saját vélemé
nyének kifejtésétől, illetve többször is félreérthetetlenül hangsúlyoznia kell, ha a 
saját véleményét ismerteti, tudva azt, hogy aki a sajtóval dolgozik, annak minden 
hibája könnyen nyilvánosságot kaphat. Nem szabad elfelejteni, hogy a sajtó képvise
lői mindig a friss információk, hírek nyomában vannak, a szenzációsat keresik, 
éppen ezért minden alkalmat megragadnak, hogy újabb anyagokat készítsenek. Ez a 
probléma különösen azoknál a sajtószóvivőknél jelentkezik, akik előzőleg a sajtóban 
dolgoztak, és nem értették még meg, hogy ők most már nem hírvadászok, hanem 
információforrás a többi sajtos számára. A viszony megváltozott, és bár a régi kap
csolatokat nem szabad felbontani vagy megváltoztatni, most már nem bizalmi vagy 
baráti formában kell kommunikálni, hanem a kölcsönös tisztelet és közreműködés 
jegyében. Ennek ellenére a régebbi ismeretségek hozzájárulhatnak a nyitott, közvet
len légkör kialakításához.
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Következtetésként elmondható, hogy a sajtószóvivő kulcsfontosságú szereppel bír 
a szervezet és a sajtóiroda életében. O a média képviselőinek az elsődleges informá
cióforrása, ugyanakkor a szervezet arculatának elsődleges, kézzelfogható továbbítója. 
Ezért minden szervezet vezetőségének és külkapcsolati osztályának prioritása kell 
legyen egy megfelelő képességű sajtószóvivő kiválasztása és felkészítése.

A szóvivők és képviselők arculattípusai

A független sajtóreferensek vagy kapcsolattartó személyek mindegyike egy sajátságos 
egyéni arculat kialakítására törekszik. Az intézményben elfoglalt helye, az intézmény / 
esemény politikája és a személyiségétől függően a kommunikációs szakember, jelen eset
ben a sajtószóvivő (vagy akár a külkapcsolati vezető, intézményi képviselő, közéleti sze
replő, politikus vagy diplomata is] többféle arculat közül választhat.2 A sajtószóvivő
arculatok3 között léteznek túlsúlyban negatív vagy pozitív tulajdonságokkal felruházot
tak, egyesek a kiszámítható sematikusságig egyszerűsítettek, mások komplexek. Az arcu
latokat nem érdemes egymással összehasonlítani, hiszen mindegyik személyiségtípus
hoz más arculat áll közelebb, ugyanakkor a mérce sem valamely eszményi ideál mintá
zása, hanem a kommunikáció hatékonysága, a sajtószóvivő képessége, hogy a kialakított 
és használt arculat segítségével hatékonyabban tudja átadni az üzenetet.

Az arculattervezésnél több arculat és hatás összességét kell figyelembe venni. 
Ezek együttes hatása határozza meg a szervezetről kialakított végső képet. Az arculat 
megtervezése és feltöltése tartalommal kényes feladat, a szervezetek gyakran túllőnek 
a célon a saját arculatuk elméretezésével. Az arculat kialakításának szakaszai és a leg
gyakoribb hibák:

1. Az egyéniség. A szervezetnek és a képviselő személynek is külön egyénisége, 
arculata van. A szervezet értékeket és elveket állít fel, ezeket védi, egyedi jellege 
van, pontosan meghatározott tevékenysége, szervezeti kultúrája, az egyén pedig 
elsősorban a saját személyiségét sugározza.

2. A megtervezett kép. A kialakított kép mindig mesterséges, előre megtervezett. A 
szervezetnek el kell döntenie, hogy milyen státust kíván kivívni magának, ennek 
megfelelően alakítja ki az arculatát. A megtervezett képnek egyeznie kell a szerve
zet tevékenységének és politikájának alapvonalaival, ellenkező esetben imázstörés 
vagy éppen imázskrízis alakul ki. Ez jelentősen visszaveti a szervezetet, aki ekkor 
vagy arculatot vált, vagy hozzáigazítja a tevékenységét a kialakított arculathoz.

2 A közéleti, főként a politikai személyek arculatával foglalkozó ajánlott művek: Newman, Bruce I.: 
The Mass Marketing of Politics. Democracy in an Age of Manufactured Images. (SAGE Publications 
LTD, 1999); Săftoiu, Claudiu: Jurnalismul politic. Manipularea politicienilor prin mass-media, 
manipularea mass-media de către politicieni. (Trei Kiadó Bukarest, 2003. 105-110).

3 A Dagenais (1999) szerinti összesítés fordítása és átdolgozása nyomán.
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3. A felfogott kép. A sugárzott kép, a felfogott kép és a szervezet valós helyzete és 
hozzáállása gyakran nem egyezik egymással. A kapcsolatfelvétel és közös tevé
kenységek során a másik fél eltérő' képet alakít ki magában a szervezetről, mint 
amilyet az magáról sugározni kívánt. Ez az imázstörés a megbízhatatlanság 
érzését kelti a másik félben, amely bizalomvesztéshez vezet.

4. A megvalósult kép. A szervezet, rendezvény vagy személy valós, megfogal
mazható lenyomata, a partnerekben kialakult kép, amellyel szemben megfogal
mazzák válaszreakcióikat. A kialakított bizalom és megbízhatóság az a kulcs
elem, amely valamely személyt egy cég termékeinek vagy szolgáltatásainak 
fogyasztására ösztönöz, szavazatot szerez a politikusnak, és valósnak fogadja el 
a szóvivőtől kapott információkat.

A végső kép kialakításának folyamatában tehát egymásra tevődik az egyén és a szer
vezet által sugárzott attitűd és képviselt üzenet, melyet tompít a környezet, a célcsoport 
pedig felfogja és értelmezi a jeleket. A folyamat hasonló az üzenet átadását mintázó 
kommunikációs sémákhoz, a valós nem a sugárzott, hanem a felfogott arculat lesz, 
amelyhez viszonyítva alakítják ki a válaszreakciójukat a kommunikációs partnerek.

A megtervezett (példaképül választott) imázstípusok

A szóvivők által leginkább kedvelt típusok azok, melyek a lehető legpozitívabb 
fényben tüntetik fel őket. Ezek a követett imázstípusok, amelyek kialakítására törek
szik mindenki, ám ezeket a valós életben elég nehéz hosszú távon fenntartani.

1. Hermész isten
Zeusz főisten és Maia nimfa gyermeke, Hermész volt a görög istenek követe és szó

szólója. Közvetített az istenek és az emberek között, a szó és a kinyilatkoztatás tulaj
donságával bírt. Mint szóvivő, ő volt a segítője a földön is hasonló tevékenységet foly
tató embereknek, a követeknek és a kereskedőknek. Ugyanakkor a költők (nevezhet
jük őket sajtosoknak?) a hazugság atyjának is tartották. Innen ered a hasonlat életké
pessége, az isten egyik arca a szóvivők által kedvelt kinyilatkoztató, a másik a média 
szemében a félremagyarázó, hitelvesztett arc. 2

2. A követ
A szakirodalomban gyakran használt nagykövet értelmezés azt a szervezeti képvi

selőt fedi, aki mindig két oldal között közvetít, szükség esetén békít, és közös neve
zőt keres. Egyeseket a kedvezőtlen helyzetek létezéséről kell tájékoztatnia, másokat 
pedig az elégedetlenségről. Az illem és a diplomácia eszközeit használva mindkét fél 
számára elfogadható megoldást kell találnia, határozott kiállással és meggyőződéssel, 
anélkül azonban, hogy bántana vagy megbotránkoztatna. A követ valójában egy köz
vetítő, aki megfogalmaz, elszállít és átad egy információt, megérti a válaszreakciókat, 
melyeket aztán visszatérve, információként fog ismét megfogalmazni és átadni.
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3. A közvetítő
Míg a követ küldetése a felek közelítése, a gátak feloldása és a közös nevező meg

találása, addig a közvetítő szerepköre az információ tolmácsolására, átkódolására kor
látozódik, a lehető legkisebb tartalmi torzulással.

1. A közvélemény továbbítója. A társadalomnak egyre nagyobb az igénye a meg
nyilvánulásra, véleményének kifejtésére. A közvetítőnek az a szerepe, hogy fel
mérje a közvélemény üzenetét, az emberek véleményét, és megfogalmazza a 
nyilvánosság számára, elsősorban a médiacsatornákat használva. A kommuni
káció mára már kétirányú, egyrészt érzékelnie kell a fogyasztók vagy a társada
lom pulzusát, átkódolni üzenetbe, ugyanakkor meg kell fogalmaznia és vissza
fele továbbítania a másik fél válaszreakcióját.

2. Az események tudósítója. A közéleti események egyre nagyobb jelentőséggel 
bírnak, több irányból is érinthetnek egy szervezetet. A tudósító feladata a köz
életi események nyomon követése, elemzése, hogy a szervezet tisztán láthassa 
a rá vonatkozó lehetséges kockázatokat és következményeket, és ennek ismere
tében döntsön.

3. A szervezet képviselője. A szervezet eseményei és a belső döntések nagymér
tékben befolyásolják a szervezet munkatársainak és partnereinek életét. A köz
vetítő feladata a mindenkori történések információtartalmának elemzése, a 
lényegi dolgok kiszűrése, ezek lefordítása, vagyis átkódolása a célcsoport nyel
vére, hogy a megfelelő kommunikációs taktikákat és csatornákat alkalmazva 
eljuttathassa hozzájuk.

4. Két fél közvetítője. A tipikus kapcsolattartó, a szóvivő szűkén értelmezett tevé
kenységétől eltérően, közvetítő szerepet játszik a szervezet és a nyilvánosság 
között. Kapcsolatot teremt a két fél között, melyek mindketten egyszerre adók 
is és vevők is, a közvetítő szerepe pedig úgy kódolni és megválogatni a kom
munikációs csatornákat, hogy az üzenet minél egyértelműbben átmenjen. Ez a 
típus nevezhető akár facilitátornak is, aki a két fél közti zavartalan információ- 
cserét biztosítja.

4. A nagylelkű
Amikor a szervezet a külső kommunikációs taktikák közül az adományozást, ren

dezvénytámogatást, értéktárgyak vásárlását vagy látványos felújításokat vállal, a kap
csolattartó egy nagylelkű, jótékony mecénás szerepét ölti fel, amely az általa képviselt 
szervezet gazdagságát osztja szét. Ezek a gesztusok a megfelelő arculatépítési hatásuk 
mellett fontos szerepet kapnak a kultúra és az egészség megőrzésében, hiszen ilyen 
alapokból tartják fenn magukat a nagy múzeumok és könyvtárak, épülnek a kulturá
lis és sportrendezvényeknek helyet adó épületek, pénz jut az orvosi és az egyéb tudo
mányos kutatásokra.

5. A középkori lovag
A vállalt szervezeti munka mellett minden egyes szóvivőre és kommunikációs 

szakemberre jellemző, hogy kitűzött maga elé egy magasabb célt, amelynek elérésére 
törekszik. Mindenki megindul tehát a misszióját teljesíteni, akárcsak egy középkori



3. A SAJTÓSZÓVIVŐ 43

lovag. Végső soron ezek a (többnyire önként) vállalt missziók jelentették az alapját a 
legnagyobb zöld mozgalmaknak, tüntetéseknek és kampányoknak.

6. Az igazságos
A kapcsolattartó elsődleges tulajdonsága a megbízhatósága és hitele. Éppen ezért 

semmilyen körülmény között ne vállalja a hamis vagy elferdített információk tudatos 
közvetítését, még ha ezt kérik is tőle. Felmerül azonban a kérdés, hogy egy informá
ciónak, amely a célcsoport számára pozitív és negatív elemeket is tartalmaz, továbbít
ható-e csupán a pozitív oldala? Mert a továbbított információ nem hamis, csupán a 
védőügyvéd taktikáját alkalmazza, annak a jó oldalát hangsúlyozza, a kedvezőtlent 
pedig elhallgatja. A játék veszélyes nem csak a képviselő számára, hanem az egész 
szakmára nézve, mert a sorozatos elhallgatás félretájékoztatásként értelmezhető, és 
rombolja a szakma amúgy is sokat vitatott arculatát.

A felfogott (megértett) imázstípusok

A követett imázstípusok a partnerekben másképpen csapódnak le, gyakran jelen
tősen különbözve az eredetileg követett arculattól.

1. A nagyvilági játékos
A nagyvilági játékos a kézfogások, a koktélpartik, a széles mosolyok és a kötelező

en optimista mondatok mestere. Sokfele megfordul, és sehol sem mulaszt el egy jó 
szót szólni az intézménye érdekében, amelyet a partnerek is sokkal szívesebben 
fogadnak kötetlen formában, egy pohár ital vagy egy hangulatos beszélgetés kötetlen 
keretei között, az irodákból kiküldött hivatalos, irodaszagú értesítők helyett. A kap
csolatkialakítás és megerősítés legalkalmasabb módszere a személyes találkozás; ez a 
figura pedig éppen erről szól. Sok kritikát kapott, főleg Amerikában, ahol csupán a 
mosolygó semmittevőt látták a szerepben, a munkáját pedig nem lehetett lemérni 
azonnal konkretizálható, mérhető eredményekkel. Valóban a legnagyobb veszély az, 
hogy a képviselő elmulasztja a felkészülést, dokumentálódást és tervezést, amellyel 
tudatosan halad előre, építve a kapcsolatait (ez a munka nehezebb, kevésbé látványos 
és észrevehető része), és megreked a kiürült mosolyok szintjén.

2. A sajtóügynök
A sajtóügynök tevékenységét a „mindegy mit, csak beszéljenek rólunk” és az „addig 

nincs baj, amíg a szervezet nevét helyesen ejtik ki” típusú show-biz irányelvek jelen
tik. Munkája elsősorban a szervezet médiajelenlétéről szól, a megjelenések mennyisé
géről, és kevésbé annak tartalmáról. Kihasználja azt a meggyőződést, hogy egy kommu
nikációs, aki megfelelő sajtókapcsolatokkal rendelkezik, helyettesíthet, vagy legalább
is meghosszabbíthat egy reklámkampányt, elérheti azt, hogy a szervezet ingyen média
felületet kapjon. Annak ellenére, hogy a médiamegjelenés és a személyes sajtószimpá
tiák elengedhetetlen fontosságúak a szervezet számára, szem előtt kell tartani a haté
konyságot is. Nem elég ugyanis bekerülni a médiába, ez ugyanis nem éri el célját, ha
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a szervezet termékei vagy szolgáltatásai nem lépnek be a célcsoport gondolkodásába 
vagy mindennapjaiba is, pozitív módon alakítva a hozzáállásukat.

3. A manipulátor
A leggyakrabban felbukkanó profi kommunikátor a manipulátor. Ez a személy a 

média minden csatornáját képes felhasználni a saját üzenetének továbbítására, gyakran 
eló'térbe helyezve a szervezet számára fontos információkat, a széles közönség tájékozta
tása szempontjából fontos információkkal ellentétben. A sajtos feladata viszont a hiteles 
tájékoztatás, „az igazság szólása”, amit elvárnak tőle a médiafogyasztók. Ez a sajtószóvi
vők és a sajtosok közötti egyet nem értés gyökere, mert az egyik mindenkor pozitív fény
ben tüntetné fel az általa képviselt szervezetet, a sajtos viszont felelősséget vállal a lekö
zölt információkért, hiszen amiről ír vagy amit bemutat, annak az arculatát építi, tehát ő 
is hozzájárul, részesévé válik. Emiatt a sajtosok gyakran úgy tekintenek a kommunikáci
ósokra, különösen a szóvivőkre, mint manipulátorokra, akinek minden szavát alaposan 
meg kell vizsgálni, nehogy felhasználják őket a saját üzeneteik továbbítására.

4. A szellőztető
Sok szervezet nem érti a képviselő vagy kommunikációs szakember tevékenységét, 

feladatait és hatáskörét, ezért véleményük a kommunikációs és szóvivői munkáról a 
„sok hűhó semmiért”. Szerintük a kommunikátor sokat mozog, emberi és anyagi erő
forrásokat mozgósít és használ el, de munkája eredménytelen, csak a levegőt kavarja, 
a látványos tevékenykedés mögött nincs semmilyen elgondolás vagy tartalom.

5. A problémamegoldó (Spin Doctor)
Az angol kifejezés arra a személyre vonatkozik, aki képes mindenkor az informá

ciókat úgy forgatni, hogy kliense a legmegfelelőbb fényben tűnjön fel. Kimondottan 
kommunikációs feladatkör, azokra jellemző, akik akkor lépnek be a képbe, amikor egy 
szervezet vagy egy személy képét kell gyorsan megváltoztatni, általában mesterséges 
módszerekkel. Tehetsége van a gyors közbelépésekhez és a pengeélen táncoló megol
dások kivitelezéséhez, ezért ezt a típust vagy mint hatalmas, mindenható gurut vagy 
mint szerencsés sarlatánt látják. Amikor megjelenik egy arculat mellett a Spin Doctor, 
aki minden eszközzel, sokszor gátlástalanul, a lelkét is eladva képviseli azt a megbí
zóját, aki a legtöbbet fizet neki, a sajtosok hajlamosak felölteni a középkori lovag arcu
latát, aki kivont karddal indul az igazság kiderítésére.

6. A pórázra fogott
Sokan úgy tekintenek a kommunikációsokra, mint a rövid pórázra fogott végrehaj

tókra, akik mozgástere kizárólag arra korlátozott, hogy végrehajtsák a megbízóik uta
sításait. Ez sajnos némely esetben igaz is, viszont általánosságban véve úgy kell tekin
teni a kommunikációs tanácsadókra, mint szakemberekre, akárcsak az orvosra, ügy
védre vagy könyvelőre. A feladatuk elsősorban nem szócsőként továbbítani azonnal 
a megbízó mondanivalóját, hanem tanácsolni, megmutatni neki, mit mondjon, 
hogyan, mikor, hol és kinek. Feladata és célja a megbízót rávenni arra, hogy megfele
lő módon továbbítson üzeneteket, valós információtartalommal.
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A megvalósult (megélt) imázslípusok

Összevetve a követett és a felfogott imázstípusokat, kialakulnak azok a megélt 
típusok, amelyek a mindennapokban is fellelhetők, és amelyekkel végső soron a szó
vivők is azonosulnak.

1. A skizofrén
A kommunikációs sokszor úgy érzi, hogy tulajdonképpeni feladata az ésszerűtlen 

dolgok racionalizálása. Egy számára racionális szervezetnek dolgozik, amelyet az irra
cionális nyilvánosság felé kell közvetítenie, ezért tevékenységét a szervezet részéről 
annak végrehajtójaként éli meg. Ezzel párhuzamosan a sajtó által megéli, hogy ugyan
azoknak a tevékenységeknek és következményeinek külső szemlélője is legyen. A 
vezetőség vagy a sajtó előtt általában olyan értékeket kell megvédenie, amelyekkel 
saját magában vagy egy baráti társaságban nem értene egyet.

2. A király bolondja
A sajtókapcsolatokért felelős személyek mára már elérték, hogy a szervezeti vezetők 

megértették: a közösséget érintő feladatok terén tekintettel kell lenniük a közösség egé
szére, és valamilyen mértékben megfeleljenek az igényeiknek. Emiatt sokszor nevezik a 
kommunikációst a szervezet lelkiismeretének, mert közbenjár és felelősséget vállal nem
csak a szervezetért, hanem a közösségért is. A bolond volt az a figura a királyi udvarban, 
aki minden fenyegetettség nélkül vállalhatta, hogy közvetítsen az uralkodó fele, felhívja 
a hibáira a figyelmét, rávegye valamire, vagy megfékezze, közbelépjen bizonyos helyze
tekben. Részt vett minden megbeszélésen, megjegyzett információkat, jelen volt a dön
téshozásoknál is, mai szóval azt mondhatnánk, a csúcsvezetőség része volt. Az arculat 
hátránya, hogy a csúcsvezetőség ülésein megkövetelt jelenléte dacára csupán kommuni
kációs szakembernek tekintik, nem a kapcsolatok szabályozójának.

3. A csomagoló
Sokszor a szervezetek vezetői, a kliensek és felhasználók szerint a kommunikáci

ós nem más, mint a különböző termékek és szolgáltatások csomagolója, aki részt vesz 
ugyan a döntéshozási üléseken, de nem látja át annak tartalmi mélységeit. Ezért a 
szervezeti élet zajában, a feladatok sürgetése alatt olyan dolgokat csomagol -  igaz, 
kitűnő munkát végezve -, amelyeket nem volt ideje megérteni. A karrierje során 
ugyanaz a személy foglalkozhat üzleti termékekkel, kulturális vagy szociális termé
kekkel, közérdekű dolgokkal. A megfogalmazott kritikák általában akkor reálisak, ha 
egy reklámügynökségnek dolgozik, ahova sorozatosan érkeznek a kliensek különbö
ző típusú megrendelései.

4. A zsoldos
A zsoldos az a tapasztalt szakember, aki teljes tehetségét, tudását, odaadását és ener

giáját annak a szervezetnek a szolgálatába állítja, amely megfizeti őt. Tapasztaltabb a 
csomagolónál, árnyaltabban látja a helyzetet, bár a karrierje kezdetén nem ő választót-
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ta meg a munkaadóját, hanem annak a szolgálatába állt, aki elfogadható ajánlatot tett 
neki. Egy valóban sokoldalú, alapos felkészültségű és tapasztalt személy a legtöbb meg
bízatásnak eleget tud tenni, de akadnak olyanok is, akik valamely nemes cél mellett 
kötelezik el magukat, és annak megfelelően válogatják megbízóikat és munkáikat.

5. Az arculatrajzoló
Az igényesebb szervezeteknél a kommunikációs feladata a szervezet, illetve annak 

termékei és szolgáltatásai arculatának kialakítása. Segítségül hívják, valahányszor a 
szervezet arculata csorbát szenved, nem tud belépni egy új termékkel a piacra, vagy 
egy újabb, erősebb képet kell kialakítania magáról. A kommunikációs feladata, hogy 
közelítse a szervezet saját magáról kialakított és a közönség által felfogott képét, fel
vigyázva a szervezet materiális és szimbolikus képét is. Feladatköre a szervezethez 
kapcsolódó konkrét tevékenységektől indul: a székhely kinézetétől, az irodák díszíté
sétől, a parkolók tisztaságától, és egészen a szervezet szimbolikus, gesztusértékű tevé
kenységéig terjed. Ilyen tevékenység lehet például a kulturális, szociális vagy tudo
mányos események támogatása.

B. A sminkes
A sminkes olyan arculatalakító, aki nem végez plasztikai műtétet, nem rajzolja 

újra egy szervezet vagy személy arculatát, hanem megfelelő technikákkal kiemeli elő
nyös oldalait. Ha kis mértékben járul hozzá, hatása nem észrevehető, ha viszont erő
szakosan, túlméretezetten, akkor deformálja az arculatot. A célja mindig a szükséges 
előnyöket kiemelni, ám soha nem állíthat valótlanságot. Egy győztes kialakított képét 
őrzik, szükség esetén változtatást javasolnak a hozzáállásban, amely által a közönség 
szimpátiája erősödik.

7. A termékforgalmazó
A kommunikációsok örök problémája, hogy a szervezet vagy úgy tekint rá, mint a 

marketingosztály olyan kereskedőjére, aki túl piszkosnak érzi a kimondott termékel
adást, ezért finomabb módszerekkel járul hozzá, közvetetten ösztönözve azt, vagy a 
szervezet szócsövének tekintik. A kommunikációs valójában hozzájárul közvetve a 
termékek eladásához, hiszen a szervezet és az egyes termékek arculatának építése 
által, az ügyfelekkel való kapcsolattartás során is ezt tartja szem előtt.

8. Az ügyvéd
Akárcsak a bírósági tárgyaláson a védőügyvéd, a kommunikációs szakember is a 

szervezetének arculatát vagy piacát védi, amikor azt kritizálják, támadják vagy vádol
ják. A cél a bírálókat vagy a közvéleményt meggyőzni arról, hogy a szervezettel szem
beni kritikák megalapozatlanok, nincsenek tekintettel a körülményekre, vagy az 
információkat hibásan továbbította vagy értelmezte. Ha sikerül kiállnia és megvéde
nie a szervezetet, akkor az tiszta képpel és az értékeit visszaállítva (esetleg további 
pozitív értékeket halmozva) lép ki a vitából.
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9. A tűzoltó
Akárcsak a szolgálatos tűzoltónak, a kommunikációsnak is állandó készenlétben 

kell állnia az esetleges támadások, imázskrízisek kezelésére, hogy gyors közbelépésé
vel megakadályozza a további kárkeletkezést, és visszaállítsa az eredeti arculatot. 
Gyakran csak arra van idő, hogy valamely kommentátor, sajtos, szóvivő közvetítő 
vagy nyomásgyakorló csoport által okozott fellángolást kezelje, de mielőtt visszaállna 
nyugalmi állapotába, ismét feladatot kap, új kihívásokra kell felelnie. A kihívások 
közti idő is rendkívül fontos, amikor a tűzoltók felszerelést javítanak, ellenőriznek, de 
ilyenkor lehet kideríteni a keletkezett tűz okát, megelőző lépéseket foganatosítani, fel
vigyázni a potenciális gyújtogatókat.

10. A demokrata
A sajtosokat a demokrácia házőrzőinek nevezik, de ebből a szerepből részt vállal

nak a kommunikációsok is, akik szintén figyelemmel kísérik a környezetük változá
sait, érzékenyen reagálva a partnerek szélsőséges vagy váratlan megnyilvánulásaira. 
Igaz, hogy elsősorban a saját érdekeik szerint szelektálva és azok szempontjából figye
lik az eseményeket, viszont ez azt is jelenti, hogy az egyes területeken jobban felké
szültek, és nagyobb odafigyeléssel követik a változásokat. Az újságíró bemutathatja 
két szembenálló oldal véleményét, ám hosszú távon már nem képviseli azokat, nem 
látja azoknak mélységét vagy minden lehetséges vonatkozását. Ebben segíthet neki az 
a kommunikációs, aki részleteiben ismeri az állapotokat és az eseményeket, hozzájá
rulva ezáltal a demokrácia megőrzéséhez. 11

11. Az építész
Jellemző, hogy a kommunikációsok sokszor ösztönösen, hallás után cselekednek, 

amely sokszor célba talál, ugyanakkor fontos a kreativitás szempontjából is. Elmond
ható viszont az is, hogy kevés felmérés és kutatás létezik, elsősorban mivel nincsenek 
meghatározva a hatékonysági mutatók vagy az elemzési módszerek. A megbízóknak 
nem fontosak a kutatások, nem látják lényegét, a felmérések és tapogatózások helyett 
inkább azonnali megoldásokat akarnak. Az építésznek tehát nincs meg a szükséges 
ideje és támogatottsága a kutatások elvégzésére, így alapozás nélkül vág bele az épí
tésbe, és csupán hosszabb távon fog kiderülni, hogy megállja-e a helyét az elgondo
lás vagy sem.

A felsorolt és bemutatott arculattípusok már érzékeltetik a kommunikációs szak
ma összetettségét és sokoldalúságát. Az elvárások szerint egyszerre lehet informáló, 
közvetítő vagy csábító. A kihívásokra és elvárásokra válaszolva a kommunikációs 
szakember elindulhat az egyik arculattól, majd fokozatosan átcsúszhat egy másikba, 
ahogy azt a munkavégzés hatékonysága megköveteli tőle. A tapasztalatszerzés mellett 
azonban fontos, hogy bírja és fejlessze az alapvető képességeket, legyen művelt, 
becsületes, bátor és jó stratéga.
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A SAJTOSZOVIVO (EMLÉKEZTETŐ)

I. A sajtószóvivő intézménye

A sajtó a különböző szervezetekkel való kommunikációja során mindig azt keresi, 
hogy a megkérdezett fél részéről valamely vezetőségi tag vagy magas rangú hivatal
nok mondjon véleményt, amely megfelel a szervezet hivatalos álláspontjának, tehát 
minden gond nélkül leközölhető, felhasználható, anyagot lehet rá építeni. Abban az 
esetben, ha a szervezet vezetősége nem akar vagy valamilyen okból kifolyólag nem 
tud mindig a sajtó rendelkezésére állni, kineveznek egy sajtószóvivőt, aki a csúcsve
zetőségtől származó információkat megfelelően kódolva, a sajtó számára felhasznál
ható módon átadja. A fizikai okokon túlmenően (hiányzás, betegség stb.) a sajtószóvi
vő foglalkoztatásának további nyomós okai vannak. A sajtószóvivő intézményének 
létrehozása különösen indokolt, amikor:

a. A szervezet vezetője az elfoglaltságai miatt nem állhat minden pillanatban a 
sajtó rendelkezésére.

b. A szervezet vezetője nem rendelkezik megfelelő kommunikációs képességgel.
c. A szervezet vezetője nem térhet ki a válaszadás elől presztízsveszteség nélkül.
d. A folyamatos közéleti szereplés elkoptatja minden személy arculatát, mivel 

kimerül az első megjelenés kommunikációs potenciálja (bumeráng-effektus).
Mivel a sajtószóvivő az intézmény vezetőjét helyettesíti, természetesen az ő üze

netét vagy mondanivalóját kell tolmácsolnia, ám elég nagy szabadsága van a továbbí
tás csatornáinak és módszereinek megválasztásában. Éppen ezért a sajtószóvivő min
den esetben a szervezet vezetőjének közvetlen alárendeltje, attól függetlenül, hogy a 
sajtóiroda munkatársa vagy sem (általában nem csak munkatársa a sajtóirodának, 
hanem annak a vezetője is, így kétszeresen indokolt a közvetlen kapcsolat a szervezet 
vezetőjével). A sajtószóvivő tehát az intézményben elfoglalt helye szerint lehet a saj
tóiroda tagja, és ilyenként alárendelt a sajtóiroda vezetőjének, vagy lehet ő maga a saj
tóiroda vezetője, és ilyenként közvetlenül az intézményvezetőnek alárendelt, esetleg 
tagja lehet a döntéshozó csúcsvezetőségnek is.

A sajtószóvivő készségei és képességei nagyjából megegyeznek a kommunikáci
ós szakemberekkel szemben elvártakkal, kiegészítve a kellemes megjelenéssel, 
rádiófónikus hanggal, a nyilvánosság előtti beszéd gyakorlatával, gyors reakcióké
pességgel, és magabiztossággal (amely által leplezni tudja a feszültségét vagy ide
gességét, és helytáll a nehezebb pillanatokban is). Képességeinek fejlesztése, a 
folyamatos gyakorlás és tapasztalatszerzés mellett a sajtószóvivőnek speciális kép
zéseken is részt kell vennie időnként, hogy tovább képezhesse magát, illetve meg
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ismerkedjen a szakma többi képviselőjével. A jól felkészült sajtószóvivő képessége
it a következő pontokban lehet összegezni:4

1. Ismerje fel és lássa előre, mit akarnak megtudni a média képviselői egy-egy 
témával kapcsolatosan, hogy fel tudjon készülni a megfelelő információkkal, 
így nem lehet sarokba szorítani, vagy keresztkérdésekkel olyan információkat 
kihúzni belőle, melyeket nem áll szándékában kiadni.

2. Ismerje a megszólított médiaképviselők hozzáállását a szervezethez, érdeklő
dési körüket, előzetes tevékenységeiket, az általuk használt és kedvelt műfajo
kat és a taktikáikat.

3. Ismerje mindegyik médiaág műfajait, különösen az interjút és a nyilatkozato
kat is tartalmazókat, hogy megfelelő stílusban tudjon a médiaképviselők felké
résére válaszolni.

4. A felszólalásaiban a közönség számára fontos információkat tartsa szem előtt, 
ezeket oly módon mutatva be, hogy abban visszaköszönjenek a szervezet szá
mára fontos információk is.

5. Ne legyen passzív a témakijelölésben. Bár a sajtószóvivő a kérdésekre válaszol, 
nem kell megvárnia, hogy a médiaképviselők tegyék fel azokat a kérdéseket, 
amely témákról beszélni szeretne. A kérdéseket ki lehet provokálni, a témákat 
pedig lehet diszkréten sugallni, vagy rávezetni a kérdezőt.

6. Ne helyezkedjen védekező álláspontra, a kérdések arra valók, hogy informáci
ót szolgáltassanak a szervezetről, nem arra, hogy megerősítsék vagy cáfolják az 
újságíró elképzeléseit. Továbbmenve, a sajtószóvivőnek lelkesedéssel, termé
szetes bizalommal kell beszélnie a szervezetéről vág}? a képviselt elképzelésről, 
személyes hangot adva a válaszainak.

7. Tudjon átsiklani a negatív dolgokról a pozitívokra, kiemelve a szervezet hozzá
járulását vagy erőfeszítéseit egy ügy megoldásának érdekében, tudjon váltani 
azokról a hozzáállásokról és viselkedésmódokról, melyek nem bizonyultak 
helyénvalónak.

8. Képes legyen elhelyezni a legfontosabb információkat és állásfoglalásokat a fel
szólalása legelső részébe, és tudja pozitív hangulatban zárni a beszélgetéseit a 
médiaképviselőkkel.

9. Egyenes válaszokat adjon, túlzások, ferdítések, támadó hangnem és elhamarko
dottság nélkül, a „Gondolkodj gyorsan és válaszolj lassan” elv szerint.

10. Ne próbáljon azokra a kérdésekre is válaszolni, melyekkel kapcsolatosan nem 
rendelkezik megfelelő információkkal, inkább vállalja azt, hogy a legrövidebb 
idő alatt megszerzi a kért információkat, és a médiaképviselő rendelkezésére 
bocsátja azokat. Tartózkodjon a támadható, No comment kijelentéstől, inkább 
magyarázza el őszintén, miért nem tud vagy akar válaszolni a feltett kérdésre.

11. Ne bocsátkozzon vitába a médiaképviselőkkel, akkor is őrizze meg nyugalmát, 
ha a feltett kérdés vagy a hozzáállás agresszívnek tűnik.

4 Összeállította Cristina Coman (2000), a C. Howard & W. Mathews (1985. 75-92.) O. Baskin & C. 
Aronoff (1992. 224.), K. Tlisker et alii (1994. 187-191.), T. Hunt & J. E. Grunig (1994. 48.), S. M. 
Cutlip (1994. 309-310.) munkái alapján.
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II. A szóvivők és a képviselők arculattípusai

Az arculattervezésnél több arculat és hatás összességét kell figyelembe venni. 
Ezek együttes hatása határozza meg a szervezetről kialakított végső képet. Az arculat 
megtervezése és feltöltése tartalommal kényes feladat, a szervezetek gyakran túllőnek 
a célon a saját arculatuk elméretezésével. Az arculat kialakításának szakaszai:

1. Az egyéniség. A szervezetnek és a képviselő személynek is külön egyénisége, 
arculata van. A szervezet értékeket és elveket állít fel, ezeket védi, egyedi jelle
ge van, pontosan meghatározott tevékenysége, szervezeti kultúrája, az egyén 
pedig elsősorban a saját személyiségét sugározza.

2. A megtervezett kép. A kialakított kép mindig mesterséges, előre megtervezett. 
A szervezetnek el kell döntenie, hogy milyen státust kíván kivívni magának, 
ennek megfelelően alakítja ki az arculatát. A megtervezett képnek egyeznie kell 
a szervezet tevékenységének és politikájának alapvonalaival, ellenkező esetben 
imázstörés vagy éppen imázskrízis alakul ki. Ez jelentősen visszaveti a szerve
zetet, aki ekkor vagy arculatot vált, vagy hozzáigazítja a tevékenységét a kiala
kított arculathoz.

3. A felfogott kép. A sugárzott kép, illetve a felfogott kép és a szervezet valós 
helyzete és hozzáállása gyakran nem egyezik egymással. A kapcsolatfelvétel és 
közös tevékenységek során a partner más képet alakít ki a szervezetről, mint 
amilyet az magáról sugárzott. Ez az imázstörés a megbízhatatlanság érzését 
kelti a másik félben, amely bizalomvesztéshez vezet.

4. A megvalósult kép. A szervezet, rendezvény vagy személy valós, használható 
képe a partnerekben kialakult kép, amellyel szemben megfogalmazzák válasz- 
reakcióikat. A kialakított bizalom és megbízhatóság-érzés az a kulcselem, 
amely valamely személyt egy cég termékeinek vagy szolgáltatásainak fogyasz
tására ösztönöz, szavazatot ad a politikusnak, és valósnak fogadja el a szóvivő
től kapott információkat.

A megtervezett (példaképül választott) imázstípusok
A szóvivők által leginkább kedvelt típusok azok, melyek a lehető legpozitívabb 

fényben tüntetik fel őket. Ezek a követett imázstípusok, amelyek kialakítására törek
szik mindenki, ám amelyeket a valós életben elég nehéz hosszú távon fenntartani.

1. Hermész isten
2. A követ
3. A közvetítő
4. A nagylelkű
5. A középkori lovag
6. Az igazságos
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A felfogott (megértett) imázstípusok
A követett imázstípusok a partnerekben másképpen csapódnak le, gyakran jelen

tőben különbözve az eredetileg követett arculattól.
1. A nagyvilági játékos
2. A sajtóügynök
3. A manipulátor
4. A szellőztető
5. A problémamegoldó (Spin Doctor)
6. A kegyes

A megvalósult (megélt) imázstípusok
Összevetve a követett és a felfogott imázstípusokat, kialakulnak azok a megélt 

típusok, amelyek a mindennapokban is fellelhetők, és amelyekkel végső soron a szó
vivők is azonosulnak.

1. A skizofrén
2. A király bolondja
3. A csomagoló
4. A zsoldos
5. Az arculatrajzoló
6. A sminkes
7. A termékforgalmazó
8. Az ügyvéd
9. A tűzoltó
10. A demokrata
11. Az építész

Kulcsfogalmak: arculat, imázs, sajtószóvivő, bumeráng hatás, ‘off the record’ kije
lentések.
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HELYSZÍNI GYAKORLATOK

1. Ötletvihar: arculati elemek.
Nyitókérdés: Melyek egy személy arculatalakító tényezői?

2. Közszereplők besorolása az imázstípusok csoportjaiba
A résztvevők három csoportot alkotnak, melyek feladata a felsorolt közszereplők 

közül kiválasztani hármat, mindegyiküket besorolva jelenlegi arculatuk szerint a köz
vetett, felfogott és megélt imázstípusok csoportjaiba. A közéleti szereplők csoportjai a 
politikusok (elsősorban az államelnökjelöltek), a véleményformáló szerepet betöltő 
médiaképviselők és a nemzetközi porond szereplői.

a. Ion ILIESCU
b. Emil CONSTANTINESCU
c. Traian BĂSESCU
d. FRUNDA György
e. Mugur ISÄRESCU
f. Constantin Vadim TUDOR
g. Gheorghe BECALI

h. Mircea DINESCU
i. Florin CĂLINESCU
j. Marius TUCĂ
k. Robert TURCESCU

l. Margaret THATCHER
m. Carlo BERLUSCONI
n. II. János Pál pápa
o. XVI. Benedek pápa
p. Martin Luther KING

A kezdeti és a jelenlegi arculatok meghatározása után a csoportok bemutatják a 
választott személyek arculatát a többi csoportnak, közös beszélgetésben pontosítva a 
személyiségek (gyakran összetett) arculatát.
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ÖNÁLLÓ MUNKA

Arculatleírás: közszereplők arculatának bemutatása
A résztvevők kiválasztanak egy-egy közéleti szereplőt (akár a helyszíni gyakorlat 

listájából is), akinek elkészítik a részletes arculatleírását. Ehhez felhasználhatók a 
környezet információi és vélekedései, a kiválasztott személy médiamegjelenése és 
diskurzusa, illetve a szakmai elemzések. A feladat indokolni, alátámasztani a saját 
véleményt a kiválasztott személy arculatáról, illetve magyarázatot keresni a környe
zet vélekedéséről, az általuk felfogott arculat kiváltó tényezőiről.

A cél a résztvevőket elgondolkodtatni az arculatalakító tényezőkön, és ütköztetni 
a saját felfogott arculatukat a személyről a környezetük által felfogott arculatával.
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A személyközi kommunikáció, a kisebb csoporttal való munka és a nyilvános fel
lépések (sajtótájékoztatókon vagy beszédek alkalmával) elengedhetetlen részei egy 
kommunikációs vagy PR szakember munkájának. Ezeknek a kapcsolatoknak a 
viszonyrendszere, bár a legtöbbször nem tudatosan, az első találkozó alkalmával dől 
el, a későbbiekben pedig vagy megerősödik vagy újraíródik. Ugyanakkor a hatékony 
kommunikáció elengedhetetlen része a nonverbális kommunikáció vagy a paranyelv 
más eszközeinek a tudatos használata, azok finomítása, és a beszélgetőpartnerek 
ilyen jellegű üzeneteinek a tudatos érzékelése és értelmezése.

A személyes jegyek

A kommunikációs szakember célja saját pozitív arculatának kiépítése és a szemé
lyi kapcsolatok megfelelő kezelése, elsajátítva a hatékony kommunikációs technikákat, 
és odafigyelve az apró, ám mégis jelentős részletekre, szükség esetén korrigálva azokat. 
Bár fontosak a kommunikációs technikák és az arculati jegyek, soha nem szabad szem 
elől téveszteni azt, hogy minden módosítás a személyiség pozitív oldalának jobb érvé
nyesülését segítse elő, megőrizve a természetességet. Az utánzott, mesterkélt fogások 
tudatalatti érzékelése is visszatetszést kelt, az alkalmazójuk pedig hitelét veszti, vagy 
indokolatlanul is visszautasítják a közeledését és a vele való kapcsolattartást.

Két személy kapcsolatának dimenziói

Két ember között a kapcsolatot három dimenzió határozza meg, a vonzalom, az izga
lom és a hatalom.1 A három dimenzió önmagában is megfigyelhető, de ahhoz, hogy két 
személy viszonyát értelmezni lehessen, mindhárom tényezőt figyelembe kell venni.

1 Griffin (2002. 107) nyomán
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1. Vonzalom. Az emberek közelednek azokhoz a dolgokhoz, amelyeket kedvel
nek, és kerülik azokat, amelyeket kellemetlennek tartanak. Ennek alapján két 
személy vonzódását egymáshoz a közöttük levő fizikai távolság árulja el. Ez 
lehet kommunikációs távolság, karnyújtásnyi vagy érintési távolság, esetleg 
intim távolság.

2. Izgalom (arousal). Egy személy izgalmi állapotát a gyors, kapkodó reagálások 
jelzik. A számára érdekes dolgokkal szemben gyorsak az érzelmi változásai, az 
arckifejezései, a gesztusai, gyorsabban beszél és tágul a pupillája. A közömbös 
arckifejezés, színtelen hanghordozás és a kinyilvánított érzelmek hiánya az 
érdeklődés hiányát, passzivitást, közömbösséget jelez.

3. Hatalom. Két fél között eleve adott vagy hamar kialakul egy státus, ez határoz
za meg a beszélgetések tárgyalási pozícióját is. A diskurzuselemzés által kide
ríthető, hogy az üzenetek milyen mértékben érkeznek fentről lefele, lentről fel
fele vagy keresztirányból. Ez határozza meg azt, hogy a fennálló viszony domi
náns-engedelmes típusú, vagy egyenrangúság áll fenn.

A kialakuló viszony minőségét a két kommunikáló fél jellemvonásai határozzák 
meg. Ez a viszony elsősorban a paranyelv csatornáin jut kifejezésre. Két, nagyjából 
azonos kaliberű személy esetében, az első találkozás alkalmával, aki jobban kommu
nikál, hamarabb felismeri a tárgyalófél jellemvonásait, megfelelőbb tárgyalási pozíci
ót alakíthat ki magának, és ez az egész beszélgetést vagy további viszonyt meghatá
rozza. Ha a két személynek eleve más a tárgyalási pozíciója, megkönnyíthető a kom
munikáció, és eredményesebb lesz a tárgyalás is. Ugyanez a helyzet, amikor egy sze
mély kisebb csoporttal kommunikál, vagy egy nagyobb közösségben vagy hallgatóság 
előtt szerepel.

Az első benyomás

Az első találkozás alkalmával mindenkiben kialakul egy erős benyomás (lenyo
mat) a másik személyről, amely meghatározó lesz a továbbiakban a kapcsolatukra 
nézve. Az első benyomás (first impression, the primary effect) körülbelül 15 másod
perc alatt alakul ki,2 és ez a benyomás olyan mértékben rögzül, hogy később egyálta
lán, vagy csupán sorozatos arculat-törésekkel lehet módosítani.

A pozitív első benyomást tehát az első 15 másodperc alatt kell elérni, ennyi idő 
alatt azonban egy sor tevékenység és az érzékszervi kontaktusok több szintje is 
helyet kap.3 A kontaktusok az érzékszervekhez kötöttek, és amint egyre szűkül a két 
személy közötti távolság, úgy lépik át a személyi zónák határait is, minden zónának 
a megfelelő kontaktusformáját alkalmazva.4

2 Forrás: Sáftoiu (2003. 116)
3 Kádár (2005) PHARE képzésanyag nyomán.
4 A személyi zónák és kontaktusformák leírását A paranyelv alfejezet tárgyalja részletesen.
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1. Vizuális kontaktus: a két személy megpillantja egymást, létrejön az első szem- 
kontaktus, végigpillantva egymáson felmérik a másikat.

2. Hangkontaktus: a belépő köszön, a másik fél fogadja, egymáshoz közelebb érve 
be is mutatkoznak egymásnak. A hangbélyeg a személyiségről árulkodik, a 
hangszín és a hangmagasság az esetleges izgalmat, kényelmetlenségi érzést, 
esetenként a hozzáállást is elárulja.

3. Fizikai kontaktus: a bemutatkozás során a két fél kezet fog, ebben ki is 
merül az első találkozások fizikai kontaktusa. Rendszeres találkozások alkal
mával, a kultúrától függően más fizikai kontaktusok is helyet kapnak talál
kozáskor.

4. Szagkontaktus: kézfogáskor, a bizalmas zónák határán állva, érvényesül a 
negyedik érzékszerv által megteremtett szagkontaktus is, amely enyhén ráerő
sít (vagy durván felborítja) a személyiségről kialakult képet, de ez inkább sze
mélyi bélyegként rögzül. Ennek oka lehet, hogy az ember csupán kis mérték
ben képes a szaglás útján információkat szerezni, ugyanakkor az első benyo
más kialakulását meghatározó időszak is a vége felé tart.

Az első benyomást az érzékszervi kontaktusok, de főleg a vizuális kapcsolat 
által gyűjtött információk alakítják ki. Fontosak a vizuális elemek, de még inkább 
a magatartásbeli elemek, amelyek meghatározzák a tárgyalási pozíciókat és a 
további viszonyt. Az első benyomást kialakító vagy befolyásoló tényezők a követ
kezők:

a. Pontosság: a legelső benyomás (általában csak akkor számít, ha nem teljesül az 
elvárás, vagyis késik az egyik fél)

b. Megjelenés: kinézet, testalkat, öltözködés, státusszimbólumok
c. Fellépés: a magatartásbeli elemek, pl. a határozottság, lélekjelenlét
d. Hozzáállás: kedv, lelkesedés, általánosan vett pozitív vagy negatív attitűd
e. Szemkontaktus: érzelmeket és hozzáállást fejezi ki
f. Testbeszéd: mimika (mosoly), gesztusok, testtartás
g. Magaviselet: az általános normák és protokollszabályok betartása
h. Bemutatkozás: vizuális, hang, fizikai és szaghatás egyidejű hatása
i. Környezet: közvetett hatással van mindkét félre
Az illem és etikett szabályai kultúránként változnak, de sokszor egyetlen országon 

vagy népcsoporton belül is vannak különbségek. Ezek megtanulhatók, az esetleges 
nevelési hiányok pótolhatók, vagy az újonnan jöttek felzárkózhatnak.5 A nehezebb 
feladat ezek gyakorlása, illetve a helyes magatartás kialakítása, annak képessége, hogy 
minden személlyel a maga nyelvén sikerüljön beszélni, a saját egyéniség feladása 
vagy alárendelése nélkül.

5 Az illem és társadalmi protokollszabályokkal foglalkozó ajánlott művek: Görög Ibolya: Protokoll -  
az életem; Mindennapi maceráink; A nyilvánosság kelepcéi (Athenaeum Kiadó Budapest, 2000); 
Dr. Sille István: Illem. Etikett. Protokoll. (KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. 2004); Ottlik 
Károly: Protokoll I-IV. (Protokoll ’96 Kft. Kiadó Budapest, 1995, 1996, 1997).
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Személyi arculat és arculatkeret

Az előzetes elképzelések, hírek vagy akár a telefonos egyeztetés benyomásai alap
ján mindenkiben kialakul egy kép a másik személyről. Ha nem volt semmiféle előze
tes kapcsolat a két személy között, a találkozás típusa és célja, illetve a másik személy 
funkciója alapján már elkezd kialakulni egy sztereotípiák által vezérelt kép. Ez a kép 
az arculatkeret (image-frame), amelyet a személyes találkozás tölt fel tartalommal. Ez 
a tartalom vagy beilleszkedik az előzetesen kialakított keretbe, vagy átalakítja azt 
(ilyenkor a partner meglepődik, a „nem ilyennek képzeltem el”, „a hangja alapján 
másnak gondoltam” mondatokkal fejezve ki zavarodottságát).

A kialakult első benyomást nehéz megváltoztatni. Ennek módszere a kerettörés, 
amikor valaki sorozatosan, több egymást követő alkalommal az elvárt (vagyis első 
alkalommal tapasztalt) viselkedésmódjával ellenkező módon cselekszik, hangsú
lyozva a különbséget.6 Ahhoz, hogy rögzüljön a változás, legalább háromszor egy
más után „meg kell törni” az első benyomást, mindig ugyanazt a sajátosságot hang
súlyozva. Ha az első benyomás negatív volt, hosszú munka azt semlegesíteni, majd 
elkezdeni egy pozitív arculatot építeni, kedvező hozzáállást alakítva ki a másik fél 
részéről. Emiatt fontos tehát, hogy az első benyomás pozitív legyen, ez még lehető
séget ad arra is, hogy a későbbi esetleges (de nem sorozatos) csúszásokat elnézze a 
másik fél.

Az egységes arculat kialakításában négy tényező játszik szerepet. Ezek összessége 
határozza meg a személy arculatát, és ennek alapján kategorizálnak egy személyt.

1. A beszéd tartalma.
2. A beszédstílus.
3. A viselkedésmód és kinézet.
4. A testbeszéd.
A négy tényező alakítja ki a személyes arculatot, ennek alapján értékelik és osztá

lyozzák az embereket.7 Mindegyik külön figyelmet érdemel, korrigálható vagy fej
leszthető, de a lényeges szempont ezek egyensúlya. Amikor ez a négy kommunikáci
ós csatorna nem ugyanazt az üzenetet továbbítja, például a beszéd tartalmát megcá
folja a testbeszéd, vagy nem támasztja alá a viselkedésmód, arculat-törés következik 
be. A másik félben (amely lehet egyetlen személy vagy egy egész hallgatóság) egy álta
lában megmagyarázhatatlan, tudatalatti indíttatású bizalmatlanság vagy ellenszenv 
alakul ki, amely hatására nem tekinti megbízható vagy méltó tárgyalópartnernek a 
másik személyt.

6 Például, ha valaki nagyon elkésik első alkalommal, a másik fél pontatlannak fogja elkönyvelni. 
Ezért a következő három alkalommal pontosan fog érkezni, hangsúlyozva: „Pont most van 11 óra”, 
„Most üt az óra, megérkeztem”, majd „Megérkeztem, éppen egész van” stb.

7 A szakirodalom a személyes találkozások céljától és típusától függően eltérő súllyal jeleníti meg 
a négy összetevőt a végső hatás kialakításában. Az azonban elmondható, hogy a legnagyobb súly- 
lyal bír a megjelenés (fellépés, viselkedésmód, kinézet, testbeszéd), mintegy 50%-ot képviselve, 
ezt követi a tartalom (30%) és a beszédkészség vagy előadás-stílus (20%).
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A státusszimbólumok

A státusszimbólumok szerepe megerósíteni egy arculatot, sugallni egy személy 
szociális és anyagi helyzetét, kifejezni kulturális vagy csoporthoz való tartozását. 
Használatuk által üzenet küldhető a többiek számára, megerősíthető egy arculat, vagy 
éppen megtörhető. Minden társadalmi rétegnek, csoportnak sajátos szimbólumai van
nak, amelyek használata kifejezi az odatartozást (használatuk jelenti az arculaterősí
tési folyamatot), de egy más, alsóbb csoportban lévő személy növelheti presztízsét 
egy magasabb csoport jeleiként ismert szimbólumok használatával (ez a felülpozíci- 
onálás jelensége).

Gyakran megesik, hogy egy személy egy tőle lényegesen távolabb álló csoport 
szimbólumait használja, ám cselekedetei, viselkedésmódja vagy beszéde nem az ille
tő csoportra jellemző, ilyenkor arculattörés áll be. Ha viszont egy egész csoport hasz
nál durva felülpozícionálásokat, ez csoportos jellemző lesz, szükséges feltétele a cso
portba való tartozásnak. Az elit megmaradásának elve alapján ekkor a csoport, amely
től ellopták a szimbólumát, nem is próbálja visszaszerezni, hanem lemond róla, más 
jegyeket keresve és vállalva, elutasítva mindenféle keveredést vagy azonosulást a 
szimbólumok terén.

A státusszimbólumok lehetnek a személy által magával hordott vagy háttérszim
bólumok. Ezekkel mindenki rendelkezik, a különbséget azok márkája, elhelyezke
dése vagy éppen mutatása-eltakarása jelenti. A leggyakrabban használt státusszim
bólumok:

a. Ruházat és cipő stílusa és márkajelzése
b. Ékszerek (külön kategória a karikagyűrű)
c. Alak és bőrszín
d. Karóra
e. Mobiltelefon
f. Autó (jelzése autókulcs által)
g. Technikai kellékek
h. Fogyasztott ételek és italok
i. Látogatott helyek
j. Lakhely (település és utca)
k. Munkaadó szervezet

A jelenlegi sznob trend szerint az elvárás az, hogy a háttérszimbólumokat is 
magukkal hordhassák az emberek, hogy megfelelő időben előkaphassák, ezért a 
névjegykártyákon megjelennek a szervezeti lógók, visszakerül a lakcím, az autókul
csok márkajelzésűek, akcentusos lesz a beszéd. Csoportjelként ezek is elfogadottak, 
de nagyon erős az arculattörés azok esetében, akik csak importálják a státusszimbó
lumokat.
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A paranyelv

„Nem tudsz nem kommunikálni.”
Em Griffin

A személyközi kommunikáció folyamatában az átadott üzenetek és személyiségje
gyek körülbelül kétharmada a paranyelv útján történik. Ide tartozik a megjelenés, a fel
lépés, a hangszín (vokalika), az arckifejezés (mimika), a szemkontaktus (proxemika), a 
testbeszéd (kinesztézia), az érintés (haptika), a szagjelek és a térhasználat.

1. A megjelenés

A nonverbális kommunikáció kutatói egyre nagyobb szerepet tulajdonítanak a 
külső megjelenés jegyeinek. Akárcsak a szimbólumok, ezek is üzenetet továbbítanak, 
és státusokat, lelkiállapotokat, esetleg véleményeket fejeznek ki. Bár elterjedt véle
mény, hogy a személy valódi értékét, belső énjét kell értékelni, a gyors és emiatt felü
letes találkozások alkalmával leginkább a külső jegyek alapján ítélnek meg valakit. 
Ruha teszi tehát az embert, erre pedig rá lehet játszani: az előnyös tulajdonságokat 
kiemelni, a kevésbé kedvezőket eltakarni, mivel az első benyomás gyors kialakulása 
miatt nem jut idő azok kiismerésére. A megjelenés használható a státus felülpozício- 
nálására, de ha nincs összhangban a valós személyiséggel, nem annak jellegzetessé
geire épül, akkor hamar bekövetkezik az arculattörés. A külső megjelenés legfeltű
nőbb jegyei:

a. Öltözködés. Az öltözködés stílusa olyan erős üzenetet hordoz, akár egy póló 
felirata. Ha azonban az öltözködés stílusa összhangban van azzal, amit a nor
mák megkövetelnek, és amit a többiek is hordanak, akkor ezek az üzenetek 
elnémulnak, és kifejezésre jut az azonos csoporthoz való tartozás.

b. Cipő. Az öltözködési kellékek közül kiemelkedően fontos a cipő. Jellemrajzok 
készítésénél elsődleges szempont a lábbeli elemzése, mivel sűrítve tartalmaz
za a viselőjének jellemvonásait. Nemcsak az öltözködési stílus vagy státus kife
jezője, hanem utal a viselője beállítódására, szokásaira is.

c. Testalkat és alak. Az arc és a testfelépítés minden embernek eleve adott, ám a 
fontos, hogy mennyire vigyáz rá, mit tesz meg érte, vagy esetleg egyáltalán nem 
foglalkozik vele. A kidolgozott alak jelzi, hogy tulajdonosa ad magára, fontos a 
megjelenése, esetenként azt is jelzi, hogy túlságosan magával van elfoglalva, 
fokozottan hiú vagy egocentrikus. Az alak felfogható státusszimbólumként is,
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ha valakin látszik, hogy edzőterembe vagy torna- és fitnesszterembe jár, meg
előlegezi azt, hogy az illetőnek pénze és ideje van magával foglalkozni, tehát 
jól megy neki.

d. Apoltság és hajviselet. Akárcsak a testalak, az arc vonásai egyáltalán vagy csu
pán kevéssé változtathatók. A tapasztalat viszont az, hogy az arcokat meg lehet 
szokni, viszont az ápolatlanságot nem, vagyis mindenkinek szemet szúr, ha 
nála ápolatlanabb személlyel kell kapcsolatba lépnie. Az ápoltság ma már alap
vető elvárás, ebbe beletartozik a ruha és cipő tisztaságától kezdődően a testi 
tisztaság, smink, a haj és az arcszőrzet rendezettsége.

Általánosítva elmondható, hogy az emberek azért választanak egy bizonyos külsőt 
vagy megjelenést, mert azonosulni akarnak azzal, amit az képvisel (hasonlóan a stá
tusszimbólumokkal való kommunikációhoz). Léteznek vizuális sztereotípiák, ame
lyek akkor általánosodnak és válnak ismertté, ha van valóságalapjuk. Ezekre a skatu
lyákra reagálva válhat valaki terepszínűvé vagy éppen ellenkezőleg, ezeket törve 
fejezheti ki nemtetszését vagy egyéniségét.

2. A hangbélyeg

A hangbélyeg minden személy egyéni jellemzője. Sok tényező határozza meg, 
ezek elemzésénél mindig azt kell figyelembe venni, hogy milyen változások jelentkez
nek a személy természet adta tulajdonságaihoz és szokásaihoz képest.

a. Hangerősség. A nagy hangerő általában a nagy csoporttal szemben alkalmaz
ható (mikrofon hiányában), ugyanakkor irányításra, utasításra szolgál. Sze
mélyközi kapcsolatokban a nagy hangerő indulatot fejez ki, támadást sugall, 
amire a másik fél elzárkózik, vagy éppen ellentámadásba lendül. A halkabb 
beszéd személyesebb hangvételű, meggyőzőbb, és elősegíti az együtt gondol
kodást.

b. Hangmagasság. Az emberi hang beszélt tartománya mintegy két oktávnyi. A 
normál hangmagasságtól eltérően beszélő személyek esetében a magas tarto
mány az ijedt, felszínes, feszült ember benyomását kelti, míg az alsóbb tarto
mányok használójáról a nyugodt, megbízható, magabiztos személy képe alakul 
ki. Ha egy hang normál magassága a hallgató számára a magas vagy az alacsony 
tartományba esik, ez már megfelelteti egy sztereotípiának (ezért a rádiók előny
ben részesítik a mély hangfekvésű személyeket), és ezt a benyomás által kiala
kított képet csak a személyes megismerés változtatja meg.

c. Beszéd gyorsasága. A beszéd gyorsasága kultúrafüggő. Ennek ellenére megvan 
a hajlamosság arra, hogy a gyorsabban beszélőket élénkebbeknek, esetenként 
gyorsabb gondolkodásúaknak vagy szószátyároknak bélyegezzék, míg a tempó- 
sabb beszélőket tudatlannak, félénknek vagy magabiztosnak könyveljék el. A 
beszélgetések során viszont nem annyira a beszéd gyorsasága, mint inkább a 
tagoltsága számít, vagyis a beszélő személy betartja-e a szóközöket, tart e szü
netet a gondolati egységek között, amely lehetőséget ad a másik félnek, hogy 
megértse és átgondolja a hallottakat, illetve beleszólhasson a beszélgetésbe.
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d. Hangszín. A különböző foglalkozású emberek más-más hangszínt gyakorolnak 
be, ami később rögzül a mindennapi beszédjükben is, és csoporthoz való tar
tozás jegyévé válik. A tanárok, lelkészek, eladók, színészek vagy szóvivők 
mind sajátos hangszínt használnak, amely egyéniségük bélyege lesz. Fontos, 
hogy a hangszín ne tükrözzön ellenszenvet, vagy éppen unalmat, érdektelen
séget a monotonsága által, ugyanakkor ne legyen mesterkélt se, mivel ez ellen
szenvet vált ki a másik félből.

e. Hanglejtés. Minden nyelvnek megvannak a sajátos hanglejtési szabályai, ame
lyek térségenként változhatnak. A szokásostól eltérő hanglejtések segítségével 
következtetni lehet a személy származására, illetve az érzelmi beállítottságra és 
a pillanatnyi lelkiállapotra.

3. Az arckifejezés

Az érzelmek megjelenítésének több mint ötven százaléka az arckifejezés által 
továbbított. Értelmezésük egyetemes, valószínűleg az utánozó empátia miatt, vagyis 
egy személy reakcióinak láttán saját arcizmaink automatikusan visszatükrözik a látot
takat. Az arckifejezések apróbb jegyeit is ismerve pontosan megfejthető, milyen han
gulatot vagy érzelmet takarnak. A leggyakrabban tapasztalt érzelmek és jellemzőik a 
következők:8

a. Boldogság. Függetlenül attól, hogy az érzelem öröm, élvezet, megelégedettség 
vagy szerelem, az árulkodó jel az arc alsó harmadában figyelhető meg. A száj 
és az arc felfelé redőzik, jelezve a kellemes érzést. A szemek és a homlok is sze
repet játszanak, de a boldog arckifejezés központja a száj.

b. Szomorúság. A szomorúságot leginkább az arc felső harmada, vagyis a szem
öldök és a homlok teszik láthatóvá. Akár passzív melankóliáról, akár aktív 
aggodalomról van szó, a szomorúság jellegzetes tükre az összevont szemöldök.

c. Ellenszenv. Az ellenszenv könnyen összetéveszthető a haraggal, ám a száj 
jelzi a különbséget. Amikor valakinek ellenérzése támad, ajka egyetlen vona
lat formál.

d. Félelem. A félelem vagy az ijedtség abban különbözik a szomorúságtól, hogy 
a szemek tágra nyílnak. A társadalmi konvencióknak megfelelően a férfiak 
nem mutatják ki félelmüket, ezért férfiarcon ritkábban látható a félelemre 
utaló jel.

e. Düh. Kisebb bosszúságtól egészen a féktelen haragig, a düh szorosan össze
zárt szájjal és ívelt szemöldökkel rajzolódik az arcra. Ahogy a férfiak nem 
mutatják ki mások előtt a félelmet, a nőknél is íratlan szabály, hogy nem árul
ják el haragjukat.

f. Meglepetés. A meglepetés az egész arcon tükröződik. A szemöldök felfele 
kanyarodik, a szemek kikerekednek, a száj tátva marad. Egyértelmű jelei miatt 
a legkönnyebben felismerhető hangulatok egyike.

8 Forrás: Griffin (2002. 114-115)
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A nők általában jobban fejtik meg a jeleket, mint a férfiak, de a jelolvasás gyako
rolható, elsajátítható képesség. Ennek ellenére, akinek nem tartozik a munkájához az 
érzelmi jelek tudatos megfigyelése, az ösztönszerűen is felfogja a küldött tudatos vagy 
nem tudatos üzeneteket. Az arckifejezések leplezése szinte lehetetlen feladat, mivel 
úgyis maradnak árulkodó nyomok. Éppen ezért, aki érzelmeit el akarja takarni, kevert 
jelzéseket küld, amelyek lebontása, egyenkénti értelmezése bonyolultabb feladat.

4. Szemkontaktus és szemjátékok

Két szeméty kommunikációjának alapfeltétele a szemkontaktus. Létrejötte jelzi, 
hogy a felek készen állnak a beszélgetésre, ha pedig véget ért, megszakítják a kapcso
latot. Aki beszélgetni akar, az keresi a szemkontaktust, aki inkább nem lépne kapcso
latba valakivel, az kerüli a szembenézést. A beszélgetés során pillanatokra megszakad 
a szemkontaktus, fó'leg amikor valakinek gondolkodnia kell. Mivel nehéz egy időben 
kognitív tevékenységet folytatni és a szemkontaktust fenntartani, aki gondolkodni 
kíván, az félrepillant. A megfigyelések szerint, a domináns agyféltekék beállítódása 
szerint, aki balra tekint, fogékonyabb a humán tudományok iránt, kreatívabb, muzi- 
kálisabb, jobban teljesít a szóbeli megmérettetéseken, míg a jobbra pillantó inkább az 
egzakt tudományok iránt érdeklődik, racionálisabb, kiszámítottabb és jobban teljesít 
az írásbeli megmérettetéseken. Beszéd közben elkalandozhat még a tekintet, de a 
folyamatosan plafonra szegezett tekintet segítségkérést, a földet pásztázó tekintet 
pedig a kényelmetlenségi érzést, menekülés iránti vágyat tükrözi.

A tekintet időtartama a kapcsolat típusától függ. Beszélgetés közben az idő 40- 
50%-ában kapcsolódnak össze a tekintetek, míg fokozott figyelés közben körülbelül 
az idő 70%-ában. A túl rövid pillantások rejtegetnivalót feltételeznek, a túl hosszúak 
miatt pedig feszengeni kezd a beszélgetőpartner, kellemetlen érzése támad. A merev 
tekintet ridegséget közvetít, esetleg provokációt vagy kihívást.

A pupilla tágulása az érdeklődés jele. Erős érzelmek, mint a kíváncsiság, félelem, 
meglepetés, düh, szexuális izgalom vagy boldogság tágítják a pupillát.

5. A gesztusok és a testbeszéd

A gesztusok a test és a végtagok által továbbított üzenetek sokasága. Segítségükkel 
egyértelmű üzeneteket lehet továbbítani, de ugyankkor kinyilvánítják egy személy 
pillanatnyi hangulatát és véleményét. A gesztusok öt funkciót tölthetnek be:

1. Jelképek: a szavak nonverbális helyettesítői (kézlegyintések, szimbólumok 
mintázása). Univerzális jelek nem léteznek, minden kultúra saját jelképtárral 
rendelkezik, amely száz-kétszáz gesztust tartalmaz. Ezek tapasztalás és után
zás útján sajátíthatók el, és a beszélt nyelvvel egyenértékű súlyuk van.

2. Illusztrációk: képek formájában közvetítik a beszéd mondanivalóját. Egyes 
megfogalmazások megkövetelik a nonverbális kiegészítést (főleg a szemléltető 
vagy magyarázó mondatok), de segítségükkel nyomatékosítani is lehet.
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3. Érzelem-megnyilvánulások: az emóciók nyílt vagy burkolt feltárása. Az önfel
tárás visszafogott, lehetőség szerint korlátozott, de egyes gesztusok túljutnak a 
korlátokon (valaki örömében ugrál, vagy az öklét rázza dühében).

4. Szabályozó gesztusok: a kommunikációs jelek áramlását segítik. Olyan moz
dulatok, amellyel valaki szót kér, vagy elutasítja azt, vezetés közben engedélyt, 
hogy valaki előtt betérhessen stb. Kiegészítő jellegűek, ők felelnek a benyomás 
egészéért. A szemkontaktus vagy a hangszín tagolja a beszédet, ez által érthe
tőbbé válik. *

5. Adapterek: félig tudatos mozdulatok, gyerekkori rögzülések. Átvivő jellegűek, 
valamit helyettesítenek (pl. feszültség-levezető babrálás), vagy éppen csak biz
tonságérzetet adó rituális mozdulatsorok (pl. tarkósimogatás). Ide tartoznak az 
addikciók is, amelyek okának feltárása és kezelése után odafigyeléssel levet- 
kőzhetők.

A testbeszéd a végtagok által továbbított jelek összessége. Több szinten történő 
üzenet-átadás, amelynek értelmezésekor ezeknek a szinteknek az összhangját, a 
komplex együttesét kell figyelembe venni.9 Az üzenetek akkor tekinthetők egyértel
műnek, ha azonos tartalmat sugároznak az arc-, a kéz- és kargesztusok, a lábgesztu
sok és a testtartás. Ezek lehetnek nyitott vagy zárt gesztusok, bizalom vagy elutasítás, 
figyelem, ellenszenv vagy passzivitás kifejezői.’0 A testbeszéd érvényesül a csoportos 
kapcsolatok során is, valamely személy elfogadását, esetleg a vele szembeni pozitív 
értékelést fejezve ki. A testbeszéd elemzésekor szerepet kapnak az átvivő tárgyak is, 
mint a cigaretta, kávéscsésze vagy szemüveg, amelyek egy-egy árulkodó helyettesítő 
mozdulatsor tárgyává válnak.

6. Érintés

Az érintés két személy között a nulla távolság, vagyis az intim zónák egybeesé
se. A közeledés és a bensőséges viszony egyik biztos jele, a megérintett személy 
pedig tudatosan vagy sem, de minden esetben reagál az érintésre. Az érintés szá
mos árnyalata ismert, annak függvényében, hogy hol és milyen testrésszel érinte
nek meg valakit, mennyi ideig tartott, milyen erősségű volt, milyen a mozdulat jel
lege, jelen volt-e más is az érintéskor, milyen az illető pár kapcsolata stb. A tapin
tással foglalkozó kommunikációs kutatásnak az eredménye összefoglalható néhány 
pontban:”

9 Jelenleg elég sok, testbeszéddel foglalkozó könyv található a piacon. Ezek nagy része azonban -  
előtérbe helyezve a hatásvadászat eszközeit -  felületesen kezeli az értékelési módszereket, egy- 
egy kiemelt gesztushoz egyetlen üzenetet társítva. Ilyen pl. az Allan Pease: Testbeszéd. Gondolat- 
olvasás gesztusokból (Park Kiadó Budapest, 1997) és az Erhard Thiel: A testbeszéd. Többet árul 
el minden szónál (Magyar Könyvklub, Budapest, 1997).

10 A gesztusok értelmezésére ajánlható munkák a Birkenbihl, Vera: A testbeszéd (Trivium Kiadó 
Budapest); a Collett, Peter: Cartea gesturilor. Cum putem citi gândurile oamenilor din acţiunile 
lor (Trei Kiadó Bukarest, 2005) és a Pease, Allan -  Pease, Barbara: A testbeszéd enciklopédiája 
(Park Könyvkiadó, Budapest, 2006).

11 Forrás: Griffin (2002. 127-128.)
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1. Az érintést kezdeményező személynek magasabb a státusa. A szülő vagy edző 
a fiatalabb vállára teszi a kezét, ami fordítva ritkábban fordul elő. A férfi meg
érinti a számára kedves nőt, aki ezt értelmezheti közeledésként vagy hatalmi 
játékként, amire vissza fog vágni.

2. Az eltérő nemű párok gyakrabban érintik meg egymást, mint az azonos nemű 
barátok. Az azonos nemű párok között is különbség van, mivel a nők gyakrab
ban vállalják és igénylik a fizikai kontaktust, míg a férfiak a társadalmi konven
cióknak megfelelően elutasítják azt.

3. Az érintésnek megerősítő hatása van. Ha azok érintenek meg valakit, akiket az 
illető kedvel, a kapcsolatuk erőssebbé válik, néha éppen igénylik az érintést. 
Ezzel szemben, ha olyan személy létesít fizikai kontaktust valakivel, aki nem 
kedveli őt, fokozódik az ellenszenv és erősödnek a védekezési mechanizmusok.

7. Szagjelek

A szaglás képes a legmélyebb érzelmekig eljutni. Bár az ember öt érzékszerve közül 
a szaglás (egyes szakirodalmi vonatkozások szerint a tapintás) útján szerzi a legkeve
sebb információt a külvilágról, ennek a csatornának a működése a legkevésbé ismert.'2 
A szagok gyakran helyekhez vagy eseményekhez rögzülnek, hasonló szagminták ese
tén azonnal előjönnek a rögzített élmények és emlékek. Az emberek kellemetlennek 
találják a testszagot, előnyben részesítve a testápoló szerek mesterséges illatait (ame
lyek alkalmazása lehet helyénvaló és lehet a környezet számára kellemetlen).

A szagkommunikáció célja, hogy ismerős illatokkal pozitív emlékeket idézzen fel. 
A kenyérsütés vagy almabefőzés illata az otthonra emlékeztet, a parfümkészítők 
pedig tudják, hogy a vonzódás és az erotika illata a vanília és a jázmin (ezért minden 
illatkompozícióban megjelenik minimális mennyiségben a két illatanyag valamelyi
ke). Egyes szórakozó- vagy ügyfélfogadó helyek is használnak egy sajátos illatot annak 
érdekében, hogy a visszatérő személyeknek otthonos érzése támadjon.

8. Térhasználat

Az állatvilágban ismert jelenség a territorialitás, vagyis minden állat kijelöl egy 
területet, amelyet a magáénak tekint. Az embernek is szüksége van saját területre, 
amelybe nem enged be másokat, hacsak nem köti hozzá erős vonzalom, vagy nem 
kell megtűrnie a magasabb hatalmi státus miatt. A felségterületek több típusa ismert, 
a személyes zónáktól kezdődően egészen a távolabbi terekig, amelyeket még figye
lemmel tud tartani egy személy, de már meg kell osztania más emberekkel. A terü
let négy tartományra osztható (egyes szakirodalmi hivatkozásokban található három
vagy öttartományos felosztás is), ezek mint koncentrikus gömbök vesznek körül 
minden embert.
12 Az általános szakirodalmi vélekedés szerint ennek oka az ember civilizálódása, vagyis az ösztön

lét felcserélése a társadalmi léttel.
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1. Intim (bizalmas) távolság (0-50/80 cm). Az érintés, a test melege és a szagok 
kommunikációjának tartománya. Kizárólag a család, a partner és a legközelibb 
barátok számára nyitott. A kiterjedését kézfogáskor jelzi a kézfej helye, illetve 
asztalnál ülve a személyes és a használati tárgyak ennek a körnek a mentén 
helyezkednek el.

2. Személyes (beszélgetési) távolság (50/80-100/150 cm). Az érintés még megen
gedett, a szagok is szerepet játszanak, ám ez a távolság már a szem és a fül érzé
keléseire támaszkodik. A barátság tartománya, két személy között ez a szoká
sos beszélgetési távolság. A kiterjedése valójában a két személy intim zónájá
nak az érintkezése, az egymástól való távolságuk jelzi a saját személyes zóná
juknak a határát.

3. Társas (előadási) távolság (1/1,5-3 m). Elsősorban az akusztikai tér érzékelé
se, kiegészülve a vizuális érzékeléssel. Csoportos beszélgetések, előadások, 
saját munkatér övezete, hidegebb, távolságtartó felállás. Kiterjedését egy cso
porthoz való beszélgetési távolság mutatja.

4. Biztonsági (nyilvános) távolság (3-6 m). A vizuális érzékelés tere, a belépő' 
személyeket szemmel tartja az illető. Ez a harc vagy menekülés tere, határa. 
Leolvasható, amikor egy veszélyes személy vagy közelgő jármű lép be ebbe a 
távolságba, jelentkezik a szorongás vagy menekülésvágy (meggyorsítja lépteit 
az átkelő gyalogos).

A tartományok kialakulása kultúrafüggő, de egy kultúrán belül is eltérések vannak 
annak függvényében, hogy a személy városi vagy vidéki környezetből, egy- vagy több- 
gyerekes családból származik, milyen a jelenlegi családi állapota és munkakörülmé
nyei stb. A különbségek miatt gyakran irritálódik az a személy, akinek tágabb zónái
ba egy szűkebb határokkal rendelkező személy lép, aki a közvetlen kapcsolatot kere
si, nem érzékelve, hogy ezzel kellemetlen érzést kelt a partnerében.

Az antropológiában ismert az építészeti térhasználat is. A nagyobb terek tekin
télyt, felsőbbrendűséget sugároznak, a kisebb térben szorongókban pedig az aláve
tettség érzése alakul ki. A terek elválasztása és berendezése is utalhat a hatalomra 
(pl. irodákban a nagy íróasztalok, kényelmes karosszékek, térkép, külön tárgyaló
vagy dohányzóhelyiségek). A jelenlegi trend szerint már előnyben részesülnek a 
barátságos környezetek, amelyek bizalmat ébresztenek a partnerekben (otthonra 
emlékeztető térhasználat, meleg színek, kényelmes ülőalkalmatosságok, kötetlenebb 
hangulat).
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NYILVÁNOS MEGJELENÉSEK 
(EMLÉKEZTETŐ)

Két ember között a kapcsolatot három dimenzió határozza meg: a vonzalom, az izga
lom és a hatalom. A három dimenzió önmagában is megfigyelhető, de ahhoz, hogy két 
személy viszonyát értelmezni lehessen, mindhárom tényezőt figyelembe kell venni.

Az első benyomás (first impression, the primary effect) körülbelül 15 másodperc 
alatt alakul ki, és a lenyomata olyan mértékben rögzül, hogy később egyáltalán, vagy 
csupán sorozatos arculattörésekkel lehet módosítani. Ez alatt az idő alatt helyet kap 
egy sor tevékenység és az érzékszervi kontaktusok több szintje: vizuális-, hang-, fizi
kai- és szagkontaktus. Az első benyomást kialakító tényezők:

a. pontosság: a legelső benyomás (általában, ha nem teljesül az elvárás),
b. megjelenés: kinézet, testalkat, öltözködés,
c. fellépés: a magatartásbeli elemek, pl. a határozottság,
d. hozzáállás: kedv, lelkesedés, általánosan vett pozitív vagy negatív attitűd,
e. szemkontaktus: érzelmeket és a hozzáállást fejezi ki,
f. testbeszéd: mimika (mosoly), gesztusok, testtartás,
g. magaviselet: az általános normák és protokollszabályok betartása,
h. bemutatkozás: vizuális, hang, fizikai és szaghatás egyidejű jelenléte,
i. környezet: közvetett hatással van mindkét félre.
Az egységes arculat kialakításában négy tényező játszik szerepet. Ezek összessége 

határozza meg a személy arculatát, és ennek alapján kategorizálnak egy személyt.
1. a beszéd tartalma,
2. a beszéd stílusa,
3. a viselkedésmód és kinézet,
4. a testbeszéd.
Amikor ez a négy kommunikációs csatorna nem ugyanazt az üzenetet továbbítja, 

például a beszéd tartalmát megcáfolja a testbeszéd, vagy nem támasztja alá a viselke
désmód, arculattörés következik be.

A státusszimbólumok szerepe megerősíteni egy arculatot, sugallni egy személy 
szociális és anyagi helyzetét, kifejezni egy kultúrához vagy csoporthoz való tartozá
sát. Használatuk által üzenet küldhető a többiek számára, megerősíthető egy arculat, 
vagy éppen megtörhető. A leggyakrabban használt státusszimbólumok:

• ruházat és cipő stílusa és márkajelzése,
• ékszerek (külön kategória a karikagyűrű),
• alak és bőrszín,
• karóra,
• mobiltelefon,
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• autó (jelzése autókulcs által),
• technikai kellékek,
• fogyasztott ételek és italok,
• látogatott helyek,
• lakhely (település és utca),
• munkaadó szervezet.

A paranyelv

A személyközi kommunikáció folyamatában az átadott üzenetek és személyiségje
gyek körülbelül kétharmada a paranyelv útján történik. Ide tartozik a megjelenés, a fel
lépés, a hangszín (vokalika), az arckifejezés (mimika), a szemkontaktus (proxemika), a 
testbeszéd (kinesztézia), az érintés (haptika), a szagjelek és a térhasználat.

1. A megjelenés: öltözködés, cipő, testfelépítés és alak, ápoltság és hajviselet.
2. A hangbélyeg: hangerősség, hangmagasság, beszéd gyorsasága / ritmusa, hang

szín, hanglejtés.
3. Az arckifejezés -  a leggyakrabban tapasztalt érzelmek: boldogság, szomorúság, 

ellenszenv, félelem, düh, meglepetés.
4. Szemkontaktus és szemjátékok
5. A gesztusok: jelképek, illusztrációk, érzelem-megnyilvánulások, regulátorok, 

adapterek.
6. A testbeszéd

a. Arcgesztusok (mimika)
b. Kézjátékok
c. Kar- és lábgesztusok
d. Testtartás
e. Kétszemélyes és csoportos viszonyok
f. Tárgyak: cigaretta, kávé, szemüveg
g. Gesztikuláció-társítások, térhasználat

7. Az érintés -  kutatási következtetések:
a. Az érintést kezdeményező személynek magasabb a státusa.
b. Az eltérő nemű párok gyakrabban érintik meg egymást, mint az azonos 

nemű barátok.
c. Az érintésnek megerősítő hatása van.

8. A szagjelek
9. Térhasználat és személyes tartományok

a. Intim (bizalmas) távolság (0-50/80 cm)
b. Személyes (beszélgetési) távolság (50/80-100/150 cm)
c. Társas (előadási) távolság (1/1,5-3 m)
d. Biztonsági (nyilvános) távolság (3-6 m)

Kulcsfogalmak: arculatkeret, arculattörés, státusszimbólumok, paranyelv, testbeszéd
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HELYSZÍNI GYAKORLATOK

1. Ötletvihar
a, Nyitókérdés: Mi fontos, esetleg döntő egy megjelenésnél/fellépésnél (pl. állásin

terjú, termékbemutató)?
b, Nyitókérdés: Mi fér bele az első 15 másodpercbe? (Mi alakítja ki az első benyo

mást?)

2. Esettanulmány: gesztusok és testbeszéd leolvasása vetített képekről

3. Beszédimprovizáció
A résztvevó'k egymás után sorban kiállnak a többiek elé, és húznak egy papírcédu

lát, amelyen egy közhasználati tárgy vagy egy közéleti beszédtéma található. A felada
tuk egy percig szabadon beszélni a kihúzott tárgyról vagy témáról, vigyázva a logikai 
vonalra, az érthetőségre és a többi hallgatóval való kapcsolatra (pl. szemkontaktus).

A feladat célja ismerős környezetben oldani az előadó feszültségét, illetve aki még 
soha nem szerepelt mások előtt, annak megmutatni, hogy gátlásai (a legtöbb esetben) 
indokolatlannak bizonyulnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha az első fellépők 
könnyedén vették a feladatot, akkor a később sorra kerülő, bátortalanabb résztvevők 
is könnyebben ráhangolódnak a feladatra, sokszor számukra is meglepő könnyedség
gel birkózva meg a feladattal.

ÖNÁLLÓ MUNKA 1

1. Nonverbális jelek leolvasása képekről
Minden résztvevő egy testbeszédtárat készít, amelyet a későbbiekben bemutat. 

Ehhez képeket lehet keresni folyóiratokban vagy az interneten, esetleg filmekből 
kiemelni olyan részeket, amelyek különösen kifejezők a nonverbális kommunikáció 
szempontjából. Ezeket a jeleket kell összeírniuk és elemezniük a résztvevőknek, meg
magyarázva, hogy az adott jel mit jelent, melyek az azonnali hatásai, esetleg mi vált
hatta ki azt.
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.  ALAPJAI

A sajtóban való szereplés minden közéleti szerepló' vagy sajtószóvivő munkájának 
alapvető része. Az interjúk vagy a különböző műsorokban való szereplés mindkét fél 
részéről nagy szakmai hozzáértést igényel, ám míg a sajtószóvivő minden egyes fellé
pését alaposan meg kell tervezni, esetenként készülni kell rá, a médiaképviselőnek az 
interjú rutinfeladat, egyike az általános napi teendőinek. Bár a beszélgetésekre készül
niük kellene a médiaképviselőknek is, ezt a hírgyártás sebessége miatt általában elmu
lasztják, csupán a meghívásos beszélgetések vagy a mélyinterjúk, dokumentum-anya
gok készítésekor számíthat erre az interjúalany. A kapcsolat kettős érdekeltségű, hiszen 
a médiaképviselőnek a munkáját kell végeznie, anyagot kell gyártania, a sajtószóvivő
nek pedig szerepelnie kell, saját vagy szervezetének az arculatát építve.

A médiában való szereplés célja egy egyértelmű tájékoztató, magyarázó vagy felszó- 
lító-mozgósító üzenet továbbítása. Ez a tevékenység felkészülést, gyakorlottságot és 
hozzáértést igényel, tehát a médiaszereplésekre fel kell készülni (az előre be nem jelen
tett interjúkat, esetenként a villámkérdéseket, nem kötelező elfogadni), illetve figyelem
be kell venni néhány médiaszereplési alapszabályt a hatékony üzenetátadás érdekében.

Sajtószereplés elfogadása

A médiaszereplésre való felkérés a szervezet külső kapcsolati tevékenységeinek egyik 
legfontosabb célja, mivel így a szervezet lehetőséget kap a nagyközönség felé továbbíta
ni mondanivalóját és arculatát. Az interjúra való felkérés esetén az alanynak fel kell ten
nie a kérdést, amely eldöntheti, hogy valóban megéri-e elvállalni a szereplést:

a. Alaposan ismeri-e a megjelölt témát?
b. A szervezeten belül ő a leghivatottabb erről a témáról beszélni?
c. Rendelkezik-e a megfelelő kommunikációs képességgel és megjelenéssel?
d. Fel tud-e készülni megfelelően a megadott időpontra?
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Amennyiben elvállalja a médiaszereplést, tájékozódnia kell a médiaszerv típusá
ról és adásairól, az auditációs vagy becsült fogyasztottságáról (olvasó-, hallgató- vagy 
nézőszám), az elért célcsoportról és a műsorról, amelyben szerepelni fog. Ezeket az 
adatokat és a szereplés részleteit időben kell tisztázni a meghívást átadó médiaképvi
selővel. A tisztázó kérdések lehetnek:'

a. Milyen a szereplés műfaja (gyorsinterjú, bevágáshoz egy hírbe, hosszabb interjú 
szakmai adások vagy magazinműsorok részére, kerekasztal, vita vagy talk-show)?

b. Mi a beszélgetés témája?
c. Melyik adó, műsor és adás számára készül az anyag?
d. Mikor közük vagy sugározzák a kész anyagot? (Ez gyakran utólag változik.)
e. Milyen hosszú lesz az interjú és az ebből készített bevágás (tervezett hossz)?
f. Ki a többi megkérdezett vagy a beszélgetésben résztvevő alany?
g. Ki készíti az interjút vagy ki lesz a vitavezető/moderátor?
h. Melyek a beszélgetés főbb témái, milyen gondolatmenetre épül fel?
i. Milyen kísérőanyagok vagy bevágások lesznek még a műsorban?
j. Elő adás vagy álélő, esetleg vágott anyag lesz?
A kérdésekre adott válaszok alapján a felkért személy eldöntheti, hogy valóban 

szerepelni fog-e vagy visszamondja a felkérést, ha úgy érzi, nem a megfelelő célcso
porthoz jut el az információ, a szereplés inkább árt az arculatának, mint használ, vagy 
túl nagy kihívás számára. Amikor viszont egy szervezet részéről kérnek fel valakit 
médiaszereplésre, a visszautasítás kihat a médiaképviselő vagy akár az egész média
szerv szervezettel szembeni kapcsolatára. Ilyenkor ajánlatos más személyt delegálni, 
vagy a médiaképviselővel közösen megbeszélni a tematikát, közösen kialakítani a sze
replés körülményeit és feltételeit. Ez a módszer elsősorban a nagyobb beszélgetések 
esetében alkalmazható, a hírszerkesztésre gyorsan kell reagálni, ami a sajtószóvivő 
állandó készenlétét feltételezi.

Az interjúk előkészítése

Az interjúra való felkészülés hasonlít a beszédre való felkészülésre, ám itt a célok 
és főbb gondolatok rögzítése után nem szükséges egy struktúrát rögzíteni, mivel a 
riporter kérdései vagy a beszélgetőpartnerek közbelépései fogják befolyásolni, milyen 
irányt vesz a beszélgetés menete. Érdemes viszont a bekezdésekre tagolt gondolatokat 
előkészíteni, mindegyiknek egy tételt, érdekes kezdést és összefoglaló vagy hatékony 
zárást adni.1 2 Ezek a bekezdések vagy beszédszakaszok külön-külön is élnek, mint 
hozzászólások vagy kérdésekre adott válaszok. Ugyanezzel a módszerrel lehet felké

1 J. Deschepper (1990. 123-124), in Coman (2000. 199-200) nyomán.
2 A gondolati egységek strukturálásával és a hatásos kezdésekkel és zárásokkal A hatásos beszéd 

felépítése alfejezet foglalkozik részletesen.
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szülni, átgondolva (de nem feltétlenül előre megírva) a válaszokat az elvárt és a vár
ható kérdésekre.

Az audiovizuális médiaszerveknek adott interjúk során azonban a megjelenés és a 
beszélt nyelv a kifejezó'bb, ezért a készülés során ezt is figyelembe kell venni. Tippek 
az interjúra való felkészüléshez:3

a. A két-három alapgondolat pontos meghatározása. A kulcsfontosságú kifejezé
seket (üzeneteket) pontos és megjegyezhető' megfogalmazásokba kell önteni, 
melyeket az interjú eló'tt ajánlatos leírni, hangosan felolvasni és pontosítani 
őket (ám az interjú alatt tilos olvasni). A mérce az, ha az interjúalany szívesen 
viszonthallaná megfogalmazásait, mint kiemelt címeket.

b. A vázlat elkészülése és a kulcsfontosságú megfogalmazások elkészítése után 
gyakorlatként az egész szöveget el lehet mondani. A beszélt nyelvnek más sajá
tosságai vannak, életképesebb a felolvasott szövegekkel szemben, az egyes szó
fordulatok erősíthetik vagy gyengíthetik az üzenet erejét.

c. Tájékozódás a szakma többi képviselőinek a témáról mondott véleményéről. 
Ezekre lehet hivatkozni, de gyakran megjelennek kérdésként is az interjú alatt. 
Ebben segíthet a szervezet adatlaprendszere vagy sajtóarchívuma, esetleg az 
interjút kérő sajtos is szolgálhat információkkal (bár ez utóbbi forrás gyakran 
félrevezető a tájékozatlanság vagy elfogultság miatt, de lehet szándékos is).

d. Tájékozódás a médiaképviselő és az adás stílusáról, az eddigi szereplőkről és az 
elvárásokról. Fontos ismerni az adás célközönségét is, így rájuk lehet szabni a 
mondanivalót, meg lehet szólítani őket, hatékonyabban megfogalmazni az üze
neteket.

e. A nagyobb horderejű bevetés előtt meg lehet beszélni a témákat a szervezet 
többi tagjával, segítséget lehet kérni az interjúadásban jártasabb személyektől. 
Fontosabb interjúk, sajtótájékoztatók előtt ajánlott az interjúértékeléssel egybe
kötött szimulálás is.4

Az interjú tartalmi részeinek is egy sor követelménynek kell megfelelniük. Ezek 
közül a legfontosabbak:

a. A főbb gondolatok mindig a beszédegységek elején szerepelnek. Ez fontos az 
idézhetőség és a bevágások miatt is, de gyakran megesik, hogy a televíziós 
interjún nem is marad idő alaposabban kifejteni a magyarázatot.

b. A technikai kifejezéseknek és az elvont fogalmaknak nincs helye a beszédben. 
Ez nem szakmai vita, hanem egy széles réteghez szól, ezért inkább a képszerű 
fogalmazások és példák eredményesebbek.

c. A nyelvezet közelítse meg a mindennapi beszélt nyelvet. A megfogalmazások 
legyenek egyértelműek, világosak, a számok mindig kerekítettek és megma- 
gyarázottak.

d. Ha a kért számadatokra vagy lexikális kérdésekre nem tud válaszolni az inter
júalany, ez még nem szégyen, és nem ok a leblokkolásra. Megérthető, ha vala

3 C. Coman (2000. 200-207) nyomán.
4 Ezt néhány nappal korábban érdemes megejteni, mert ha közeli időpontokban van a szimuláció

és a tájékoztató, megeshetik, hogy elmaradnak információk, mivel az az érzése a felszólalónak,
hogy már elmondott olyan tényeket is, amelyek csak a szimuláción hangzottak el.
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ki csak megközelítő értékeket tud, de ha egyáltalán nem tud válaszolni, akkor 
közli, hogy nem áll rendelkezésére a kért információ. Az írott sajtó esetében a 
beszélgetés után is eljuttathatók a kért adatok a médiaképviselőhöz,

e. A közölt információknak mindig valósaknak és hiteleseknek kell lenniük. Pon
tatlan információk esetében nem csak a sajtos érezheti, hogy átverték, hanem 
tömeges félretájékoztatásról is szó lehet, ami súlyosan érintheti a képviselt 
szervezet arculatát.

A médiaszervekhez való hozzáállás

Amikor a sajtószóvivő vagy a közéleti személyiség kapcsolatba kerül a médiával, 
a médiára vonatkozó információk egész sorát kell figyelembe vennie az eredményes 
kommunikáció érdekében:

a. A médiaszervek leadási határidőkkel dolgoznak, ezért a lehető leggyorsabban 
kell válaszolni a médiaképviselők felkéréseire.

b. Mivel nagy a nyomás, hogy a hír minél hamarabb a csatornára kerüljön, a 
médiaképviselők sokszor gyorsak és a szokásosnál agresszívebbek (ez egyéb
ként információszerzési technika is a részükről). A szóvivőnek ilyenkor nem 
kell elveszítenie nyugalmát, hanem próbáljon meg közreműködő lenni (ezt a 
hozzáállást a médiaképviselők is általában pozitívan értékelik).

c. Az információkat nem érdemes elrejteni. A médiaképviselők különösen a fél
információk és a rejtett adatok felkutatását érzik kihívásnak, ezért előbb-utóbb 
kiderítik, és a közlés során negatív színben tüntetik fel a szervezetet.

d. Ha a megkérdezett nem rendelkezik valamilyen információval, akkor ezt beis
meri, a legrövidebb időn belül megszerzi, és a médiaképviselő rendelkezésére 
bocsátja. Ha a kért információ nincs meg, vagy az illető személy nem adhatja 
ki, erről is tájékoztatni kell a kérdezőt (ez a szakmaiságnak, az együttműködé
si szándéknak a bizonyítéka).

e. Az információ kiadását nem lehet indokolatlanul megtagadni. Lehet viszont 
arra hivatkozni, hogy az információ titkosított, a kérdező személynek nincs fel
hatalmazása erről nyilatkozni, vagy a szervezet nem illetékes erről nyilatkozni.

f. A „no comment” bélyeg többet árt, mint használ, mivel azt az érzetet kelti, hogy 
a beszélő valamit rejteget, esetleg a véleményének az elmondása botrányt szül. 
A botrány és a konfliktus viszont hírértékkel rendelkezik, ezért még inkább arra 
ösztönzi a médiaképviselőt, hogy utánajárjon a dolgoknak (más irányból köze
lítve meg, másképp fog kérdezni, vagy más információforráshoz folyamodik).

g. A saját véleményt soha nem szabad a szervezet hivatalos álláspontja mellett 
ismertetni, mivel a médiaképviselők nem választják külön a kettőt. Amikor
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valaki egy szervezet képviseletében nyilatkozik, egyáltalán nem fogalmazhat 
meg saját véleményt. Még a magánbeszélgetések során sem ajánlott a saját, 
eltérő véleményét hangoztatnia, mivel arca a szervezetével azonosított.

h. A hiányos vagy hamis adatokkal rendelkező médiaképviselővel érdemes külön 
elbeszélgetni, kiderítve az információnak a forrását, és elmagyarázva pontosí
tani kell azokat, mielőtt sajtóanyagként napvilágot látnának.

i. Mindig legyenek kéznél adatok, statisztikák, leírások vagy bemutatók, ame
lyekre szükség esetén támaszkodni, hivatkozni lehet.

j. A tájékoztatás vagy interjúadás mindig pozitív hangvételű legyen, a bemutatott 
eseményeknek és helyzeteknek a pozitív, előnyös oldalát kell hangsúlyozni.

Az interjúk során nem szabad elfelejteni, hogy a médiaképviselő több forrásból 
próbálja meg begyűjteni az információkat, több személyt igyekszik megszólaltatni. 
A lehetőséget az teremti meg számára, hogy sokan szeretnék viszontlátni a nevüket 
nyomtatásban, vagy arcukat a képernyőn, ez pedig általában ellentmondást, káoszt 
eredményez. Az ellentmondó nyilatkozatok elkerülése miatt a szervezetek egyetlen 
sajtószóvivőt jelölnek meg, aki nyilatkozhat a szervezet nevében és a szervezet 
részéről. Ez különösen fontos krízishelyzetben, amikor gyorsan kell reagálni a 
média érdeklődésére, mert a szóvivő mindig tudja, kinek, mikor és mit nyilatkozott. 
Több futtatott arc esetén (főleg politikai pártoknál) a sajtóiroda vezetőjének kell 
tudnia, ki mikor adott interjút, és miről szóltak a nyilatkozatok, hogy az újabb fel
hívások esetén felkészíthesse a nyilatkozókat, elkerülve az ellentmondásos nyilat
kozatokat. A médiával való közreműködés megtagadása a szervezet gyors arculat
rombolásához vezet, kihatva annak külső kapcsolati viszonyaira, ez által gátolva a 
tevékenységét.

A hatékony információcsere érdekében a gyakorló kommunikációs szakember szá
mára fontos a kommunikációs csatornák nyitva tartása. Számukra megfogalmazható 
néhány gyakorlati tanács:5

1. Kerülje a lehetséges inhibációs helyzeteket (ismerje fel őket időben).
2. Támaszkodjon a saját képességére és egyéniségére.
3. Pozitív hangnemben nyilatkozzon a legkényesebb kérdésekről.
4. Kerülje a nem tagadószó használatát.
5. A fizikai vagy pszichikai rendellenességekkel rendelkezők diszkréten vonulja

nak ki a nyilvánosságból.
6. Az alkalomhoz és célcsoporthoz megfelelően jelenjen meg.
7. Ha nem is megy könnyen, kitartó gyakorlással elsajátíthatók és fejleszthetők a 

megfelelő kommunikációs képességek.

5 Forrás: C. Sáftoiu (2003. 114).
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Az eredményes sajtószereplés módszerei

Az eredményes sajtószereplés alapvető tényezői a felkészülés és a médiaképvise
lővel való hatékony kommunikáció. A kellemes hangulatot és a megfelelő kapcsolati 
viszonyt kialakító kommunikációs módszerek:“

a. Közvetlen megszólítás, a kérdező nevének az említése. írott anyagban ez az 
udvariasság vagy előzékenység jele, sugárzott csatornákon a közvetlen kapcso
lat és spontaneitás kifejezője. Az esetlegesen fennálló tegezési viszony kifeje
zése vagy a keresztnéven való szólítás viszont csak ritkán megengedett.

b. Egyszerű válaszok. A rövid és határozott válaszok érthetővé teszik a beszédet, 
megnyerik a nézők szimpátiáját, és nem rabolják fölöslegesen az adásidőt. írott 
sajtóban a rövid választ követheti egy hosszabb kifejtés is.

c. Személyes hangvétel. A személyes névmások és a határozott igék használata 
meggyőzőbbé teszi a beszédet, mint az általános, ködösítő megfogalmazások. 
Ha egy szóvivő egyértelműen a szervezete képviseletében nyilatkozik, használ
hatja az egyes szám első személyt.

d. Nem kell rájátszani a válaszokra. A beszélgetésnek közvetlennek és pergőnek 
kell lennie, ezért nincs helye drámai hangvételnek vagy indokolatlan hatásszü
neteknek, melyek inkább a határozatlanságot vagy az érdektelenséget sugall
ják.

e. A nyugalom megőrzése. Még ha kellemetlenek vagy nem helyénvalóak a kér
dések, az sem indok arra, hogy valaki félbeszakítsa az újságírót, vagy megemel
je a hangját, enerváltan vagy arrogánsán válaszoljon. A megszakítás nemcsak 
illetlenség, hanem a rajtakapott tettes vagy a sebezhetőség érzését kelti.

f. A szájba rágott szövegek elutasítása. Gyakoriak a tendenciózus kérdések, vagy 
az „Azt akarja ezzel mondani...”, „Ezt értsem úgy, hogy...” kezdetű tisztázó kér
déseknek álcázott mondatkezdések, amelyet egy, a riporternek megfelelő meg
fogalmazás követ. Ha nem teljesen fedi a valóságot a megfogalmazott mondat, 
a szóvivő fogalmazza újra a saját szavaival, vagy finoman, de határozottan uta
sítsa vissza az értelmezést (az elhangzott kulcsszó ellenkezőjét használva a 
mondatában], ha nem ért egyet az állítással.

g. A végeláthatatlan viták elkerülése. A szőrszálhasogatások vagy a finalitás 
nélküli viták egyrészt értékes időt rabolnak el, amely alatt a szervezetről lehet
ne beszélgetni, másrészt konfliktushangulatot teremtenek, amit a néző vagy 
hallgató a szervezet jellemzőjeként fog értelmezni. Különösen fontos kerülni 
ezeket a helyzeteket az arculatépítés kezdeti szakaszában, az első vélemény 
kialakításakor. 6

6 C. Coman (2000. 202-203) nyomán.



5. A MEDIASZEREPLES ALAPJAI 77

h. Hipotetikus kérdések konkretizálása. A „Mi lenne, ha...”, „Abban az esetben, 
ha...” kezdetű kérdések általában alaptalan beszélgetésekhez vezetnek, ezért 
kerülni kell őket, átfogalmazni oly módon, hogy pontosak és reálisak legyenek, 
elválasztva a fikciót a valós helyzettől.

A beszélgetés vagy interjú alatt nyomatékosítani kell az üzenetet, különösen, ha az 
meggyőző vagy mozgósító szándékú. Ezeket a módszereket szinte kötelező módon alkal
mazzák a politikai beszédek során, de átemelhetők a hétköznapi interjúk eszköztárába is.7

1. A szemkontaktus kialakítása és fenntartása. A szembenézés megsokszorozza a 
meggyőzőerőt.

2. Közvetlenül szóljon a beszélgetőpartneréhez, megemlítve nevét, a személyé
hez szabva a válaszokat (bár a tegezésre itt is vigyázni kell).

3. Ahhoz a személyhez intézze válaszát, aki feltette a kérdést.
4. Hordozza körbe a tekintetét a hallgatóságon, szemkontaktust létesítve minden 

egyes részvevővel.
5. Beszéd közben, ha a téma megengedi, mosolyogjon (de ne erőltesse).
6. Ne nézzen a felvevőgépbe, beszéljen a részvevőkhöz vagy a kérdezőhöz.
7. Ne legyen ideges vagy agresszív, amikor valakihez szól.
8. A stresszt vagy a feszültséget jobban lehet leplezni mélyebb hangszínnel.

A mikrofon és a kamera előtt

A rádió- és televíziós interjúk külön szabálysorozattal egészülnek ki. Megjelenik 
egy komoly technikai háttér, amelyben a médiaképviselő járatos, de az interjúalany
nak nehéz alkalmazkodni, ugyanakkor az audiovizuális média sokkal erőteljesebben 
kommunikál. Külön információhordozó csatornává válik a hangbélyeg és a beszédstí
lus, a megjelenés, a testbeszéd, melyekre mind oda kell figyelni, bár gyakorlással és 
folyamatos szerepléssel a legnagyobb részük rutinná válik.

A rádióinterjúk esetében az alapvető szempont a beszéd stílusa és tartalma. Az 
alábbi szabályok ezek érvényesítését segítik elő.

1. Az adás hosszának előzetes ismerete lehetőséget ad a tömör válaszok megfogal
mazására. A terjengős válaszokat a stúdióban megvágják, és lehet, hogy pont az 
a rész vesz el, amelyet az alany fontosnak tartott.

2. Érdekes és pergő (de nem hadaró) beszédstílus, mivel a legelterjedtebb rádió
hallgatási forma a háttérrádiózás, így a más foglalkozást végző személyek 
figyelmét is fel kell kelteni.

7 Forrás: C. Săftoiu (2003. 117-118). A módszerek összefoglalását lásd a C. Coman (2000. 177-178) 
könyvében, a J. Deschepper (1990. 84-85), C. Darroy et alti (1009. 53), F. P. Seitel (1992. 258-259), 
T. Hunt & J. E. Grunig (1994. 220-221), L. W. Nolte (1974. 429-430) munkái alapján készített 
összeállításban.
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3. A kiejtés és a beszédstílus folyamatos képzése, mivel ez hallgatókat vonz vagy 
távolíthat el.

4. Nyitáskor lehet köszönteni a hallgatókat és a riportert. Ez oldja a feszültséget, 
és személyesebbé teszi az interjút.

5. Még ha létezik is írott beszéd, annak felolvasása üresen fog csengeni. A 
beszélt nyelv más, mint a papíron szereplő fogalmazás, ezért csak szabadon 
érdemes beszélni, a médiaszereplésben jártasabb személyek akár cseveghet
nek is a partnerrel.

6. A kérdéseket és hozzászólásokat végig kell hallgatni, a szót kézfeltartással lehet 
jelezni. Hangcsatornáról lévén szó, az összekeveredő hangokat nem lehet szét
választani, a műsorra az összevisszaság, káosz lesz jellemző.

7. Kezdő szóvivők ne tegyék fel a fülhallgatót. Itt a saját hangjukat hallják vissza, 
ami a legtöbb esetben zavaró hatással van rájuk.

8. Beszéd közben az interjúalany ne babráljon semmivel, ne kopogtassa az asz
talt, ne játsszon a lapokkal, írószerrel vagy más tárgyakkal. A mikrofonok rend
kívül érzékenyek, az átvett zajok pedig elfedik a mondanivalót.

9. A zavartalan környezet biztosítása, vagyis a mobiltelefonok kikapcsolása (a 
levett hang nem elég, egyes hangrögzítő készülékek érzékelik a hívás esetén 
létrejövő rádiókapcsolatot is) és gondoskodás arról, hogy ne beszélgessenek 
hangosan az interjúzás környezetében, vagy ne nyissanak be az interjúhelyi
ségbe.

10. Telefoninterjú esetében általában egy felkérés előzi meg a beszélgetést. Ekkor 
rá lehet kérdezni a témákra, hogy fel lehessen készülni az interjúra, ami bár 
rövidebb és személytelenebb, mint a rádióinterjú, mégis médiaszereplésnek 
számít, üzenetet továbbít.

11. Stúdióbeszélgetés alkalmával ajánlatos a kezdés előtt jóval megérkezni, hogy el 
lehessen beszélgetni a műsorvezetővel, tisztázva a témákat, a menetet és a 
játékszabályokat, meg lehessen szokni a környezetet.

12. Egyes médiakapcsolatok lehetővé teszik, hogy az alany megválaszthassa a 
műsort, amelyben szerepelni fog, vagy elérheti, hogy a vele készült interjú fő 
műsoridőben, vagy éppen az általa célcsoportnak vélt hallgatóság által kedvelt 
idősávban hangozzék el.

A televíziós interjúk esetében a beszélt tartalom mellett érvényesülnek a non-ver- 
bális csatornák által továbbított információk is, ezért sokkal erőteljesebben megy át az 
üzenet, ugyanakkor sokkal inkább kiéleződnek a hibák, láthatóvá válik a bizonytalan
ság is. A rádiós interjú szabályai tehát kiegészülnek:

1. A ruha megválasztása. A túl sötét öltöny elmosódik, a fehér ing vakít, és 
kreol bőrszínt kölcsönöz, a csilingelő ékszerek zavarnak és elvonják a figyel
met, a rövid szoknya alól kivillan a comb, ha keresztbe teszi a lábát a hölgy, 
akárcsak a férfiaknál kikandikáló lábszár, ha túl rövid a zokni. Ajánlott a 
visszafogott színek (pl. pasztell) használata, diszkrét és nem fényes ékszerek 
kíséretében.

2. Az erős derítés miatt fontos a hangsúlyos smink, illetve (férfiak esetében is) az 
izzadtságot eltakaró púderréteg.
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3. Stúdión kívüli interjúkon olyan hátteret kell választani vagy ajánlani az ope
ratőrnek, amely összekapcsolható a mondanivaló tartalmával, ráerősít.

4. Interjú alatt kényelmesen helyet kell foglalni a széken vagy fotelben, de nem 
elterpeszkedve. A tekintet mindig a kérdezőt vagy a beszélőt követi, sosem 
néz bele a kamerákba. A gesztikuláció visszafogott, a hadonászás eltakarja az 
arcot, nevetséges lehet, vagy esetleg a többi résztvevő támadási gesztusként 
értelmezi.

5. A kamera előtt nem léteznek „off the record” kijelentések. Minden rögzítve 
van, és minden felhasználható a későbbiekben. A nem helyénvaló elszólások 
vagy gesztusok utólagos korrekciója nagy energia-befektetést és jelentős kap
csolati tőkét igényel.

Könyvészeti hivatkozások:
1. A Media Guidebook. United States Information Agency 14-24.
2. Coman, Cristina: Relaţiile publice şi mass-media. Polirom Kiadó Bukarest, Collegium sorozat, 

2000. (2004) 199-206.
3. Görög Ibolya: A nyilvánosság kelepcéi. Athenaeum Kiadó Budapest, 2000.
4. Săftoiu, Claudiu: Jurnalismul politic. Manipularea politicienilor prin mass-media, manipularea 

mass-media de către politicieni. Trei Kiadó Bukarest, 2003. 114.
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A MÉDIASZEREPLÉS ALAPJAI 
(EMLÉKEZTETŐ)

A médiában való szereplés célja egy tájékoztató, magyarázó vagy felszólító-moz- 
gósító egyértelmű üzenet továbbítása. Ez a tevékenység felkészülést, gyakorlottságot 
és hozzáértést igényel, tehát a médiaszereplésekre fel kell készülni (a villámkérdése
ket vagy be nem jelentett interjúkat nem kötelező elfogadni). A hatékony üzenetát
adás érdekében tisztázó kérdéseket lehet megfogalmazni:

a. Milyen a szereplés műfaja (gyorsinterjú, bevágáshoz egy hírbe, hosszabb interjú 
szakmai adások vagy magazinműsorok részére, kerekasztal, vita vagy talk-show)?

b. Mi a beszélgetés témája?
c. Melyik adó, műsor és adás számára készül az anyag?
d. Mikor közlik vagy sugározzák a kész anyagot? (Ez gyakran utólag változik)
e. Milyen hosszú lesz az interjú és az ebből készített bevágás (tervezett hossz)?
f. Ki a többi megkérdezett vagy a beszélgetésben résztvevő alany?
g. Ki készíti az interjút vagy ki lesz a vitavezető/moderátor?
h. Melyek a beszélgetés főbb témái, milyen gondolatmenetre épül fel?
i. Milyen kísérőanyagok vagy bevágások lesznek még a műsorban?
j. Elő adás vagy álélő, esetleg vágott anyag lesz?

Az interjú tartalmi részeinek is egy sor követelménynek kell megfelelniük:
a. A főbb gondolatok mindig a beszédegységek elején szerepelnek.
b. A technikai kifejezéseknek és az elvont fogalmaknak nincs helye a beszédben.
c. A nyelvezet közelítse meg a mindennapi beszélt nyelvet.
d. Ha a kért számadatokra vagy lexikális kérdésekre nem tud válaszolni az inter

júalany, ez még nem szégyen, és nem ok a leblokkolásra.
e. A közölt információknak mindig valósaknak és hiteleseknek kell lenniük.

Amikor a sajtószóvivő vagy a közéleti személyiség kapcsolatba kerül a médiával, 
az eredményes kommunikáció érdekében figyelembe kell vennie néhány, a médiára 
vonatkozó információt:

a. A médiaszervek leadási határidőkkel dolgoznak, ezért a lehető leggyorsabban 
kell válaszolni a médiaképviselők felkéréseire.

b. A szóvivőnek nem kell elveszítenie nyugalmát, hanem próbáljon meg együtt
működő lenni, még ha a sajtó agresszívnak bizonyul is.

c. Az információkat nem érdemes elrejteni.
d. Ha a megkérdezett nem rendelkezik valamilyen információval, akkor ezt beismeri, 

a legrövidebb időn belül megszerzi, és a médiaképviselő rendelkezésére bocsátja.
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e. Az információ kiadását nem lehet indokolatlanul megtagadni.
f. A „no comment” bélyeg többet árt, mint használ.
g. A saját véleményt soha nem szabad a szervezet hivatalos álláspontja mellett 

ismertetni.
h. A hiányos vagy hamis adatokkal rendelkező' médiaképviseló'vel érdemes külön 

elbeszélgetni. (Ez tisztázó, nem pedig számon kérő beszélgetés!)
i. Mindig legyenek kéznél adatok, statisztikák, leírások vagy bemutatók, ame

lyekre szükség esetén támaszkodni, hivatkozni lehet.
j. A tájékoztatás vagy interjúadás mindig pozitív hangvételű legyen.

Az eredményes sajtószereplés alapvető tényezői a felkészülés és a hatékony kom
munikáció a médiaképviselővel. A kellemes hangulatot és a megfelelő kapcsolati 
viszonyt kialakító kommunikációs módszerek:

a. Közvetlen megszólítás, a kérdező nevének az említése.
b. Egyszerű válaszok.
c. Személyes hangvétel.
d. Nem kell rájátszani a válaszokra.
e. A nyugalom megőrzése.
f. A szájba rágott szövegek elutasítása.
g. A végeláthatatlan viták elkerülése.
h. Hipotetikus kérdések konkretizálása.

A rádió- és televíziós interjúk külön szabálysorozattal egészülnek ki. Itt informá
cióhordozó csatornává válik a hangbélyeg és a beszédstílus, a megjelenés, a testbe
széd, melyekre mind oda kell figyelni, bár gyakorlással és folyamatos szerepléssel a 
legnagyobb részük rutinná válik. A rádióinterjúk esetében az alapvető szempont a 
beszéd stílusa és tartalma. Az alábbi szabályok ezek érvényesítését segítik elő, bár jó 
részük egybemosódik a televíziós szabályokkal.

1. Az adás hosszának előzetes ismerete lehetőséget ad a tömör válaszok megfogal
mazására.

2. Érdekes és pergő beszédstílus.
3. A kiejtés és a beszédstílus folyamatos képzése.
4. Nyitáskor lehet köszönteni a hallgatókat és a riportert.
5. Még ha létezik is írott beszéd, felolvasása üresen fog csengeni.
6. A kérdéseket és hozzászólásokat végig kell hallgatni, a szót kézfeltartással 

lehet jelezni.
7. Kezdő szóvivők ne tegyék fel a fülhallgatót.
8. Beszéd közben az interjúalany ne babráljon semmivel, ne játsszon a lapokkal, 

írószerrel vagy más tárgyakkal.
9. Telefoninterjú esetében általában egy felkérés előzi meg a beszélgetést.
10. Egyes médiakapcsolatok lehetővé teszik, hogy az alany megválaszthassa a 

műsort, amelyben szerepelni fog, vagy befolyásolhatja a sugárzás időpontját.
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A televíziós interjúk esetében a beszélt tartalom mellett érvényesülnek a non-ver- 
bális csatornák által továbbított információk is, ezért sokkal erőteljesebben megy át 
az üzenet, ugyanakkor sokkal inkább kiéleződnek a hibák, láthatóvá válik a bizony
talanság is.

1. A ruha megválasztása.
2. Az erős derítés miatt fontos a hangsúlyos smink, illetve a púderréteg.
3. Stúdión kívül a mondanivaló tartalmát hangsúlyozó háttér megválasztása.
4. A zavartalan környezet biztosítása (pl. a mobiltelefonok kikapcsolása)
5. Stúdióbeszélgetés előtt ajánlatos jóval a kezdés előtt megérkezni.
6. Interjú alatt kényelmesen helyet kell foglalni a széken vagy fotelben, a tekintet 

mindig a kérdezőt vagy a beszélőt követi, sosem néz bele a kamerákba.
7. A kamera előtt nem léteznek „off the record” kijelentések.

Kulcsfogalmak: médiaszereplés, tisztázó kérdések, interjú, beszédegység, „no 
comment”.
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HELYSZÍNI GYAKORLATOK

1. Ötletvihar
1. Nyitókérdés: Melyek a résztvevők személyes tapasztalatai, interjúélményei?

Milyen érzés volt interjúalanynak lenni?
2. Nyitókérdés: Melyek az eredményes sajtószereplés feltételei vagy tényezői?

2. Esettanulmány: Párbeszéd-elemzés
A gyakorlatvezető a résztvevőkkel közösen megtekint egy-egy jellegzetes interjút 

vagy párbeszédet, amelyet a helyszínen kielemez. Ilyen beszédek lehetnek a beszél
gető-műsorok, a mediatizált konfliktusok vagy a választási időszak vitái (pl. két párt 
elnökjelöltje, illetve a miniszterelnök és az ellenzék jelöltje ugyanarra a funkcióra). 
Az elemzés magába foglalhatja a tartalmi vonatkozásokat is, de elsődleges a kommu
nikációs stílus, a beszédjegyek, a retorikai fogások és a non-verbális kommunikáció 
elemeinek a beazonosítása és megvitatása.

3. Gyorsinterjú rádió számára
A résztvevők gyorsinterjút adnak egy képzeletbeli rádió vagy televízió számára. 

Ehhez előzetesen kijelölünk két-három, mindenki számára ismert, általános 
műveltségi vagy közéleti témát, amelyet a felszólalók ismertethetnek vagy kifejthe
tik azzal kapcsolatos véleményüket. Más résztvevő lesz a riporter, aki kérdezhet, és 
rögzíti a 2-3 perces interjút. A feladat olyan módon beszélni, hogy a mondatok idéz- 
hetők legyenek, illetve a hanganyagból könnyedén lehessen 10-15 másodperces 
hangkivágásokat (soundbyte) készíteni. Ha nemcsak hangrögzítő, hanem felvevő
gép is a rendelkezésünkre áll, ugyanez a feladat elvégezhető úgy is, hogy az inter
júalanyok közben vigyáznak a testbeszédükre és a kamerával / riporterrel való fizi
kai kommunikációjukra is.

A feladat célja átéreztetni a résztvevőkkel, milyen egy interjú alanyaként szerepel
ni, és tudatosítani bennük, mennyire fontos a rövid, tömör beszéd.

4. Interjú-szimulálás
A résztvevők párokat alkotnak, melyben mindkét fél egy-egy szerepet tölt be (pl. 

mindketten polgármesterek, választási kampányban levő politikusok, intézményveze
tők stb.). Mindketten kapnak felkészülési időt, amely alatt elkészítik a saját beszédü
ket, és ugyanakkor felkészülnek a másik fél meginterjúvolására. A felkészülési idő 
után az egyik lesz a szerepét játszó interjúalany, a másik a riporter, majd szerepet cse
rélnek, és fordítva is eljátsszák (lehet párhuzamosan végezni az interjúkat, vagy a cső
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port előtt egyszerre egy pár szerepeltetésével). A hatás és a könnyedség kedvéért a 
gyakorlat kezdetén egy gyakorlottabb páros improvizálhat egy interjút.

A feladat célja megismertetni a résztvevőket az interjú helyzetével és érzésével, 
esetenként kijavítva a lényegesebb hibákat, vagy általános következtetést vonva le. 
Különösen fontos gyakorlat a közéleti szerepre, esetleg választásokra készülő szerep
lők számára.

ÖNÁLLÓ MUNKA

1. Interjúelemzés
A résztvevők kapnak (vagy saját maguk vadásznak) egy-egy rögzített televíziós

vagy rádióinterjút, amelyet kielemeznek, majd bemutatnak. A szempont az interjú- 
alany viselkedésének a leírása, a tartalmi mondanivaló strukturáltsága, a beszédstí
lus, a non-verbális kommunikáció és a kifejtett hatás véleményezése, korrekciós 
javaslatok megfogalmazása.



6 a  n y il v á n o s  b e s z e d
.  ELMÉLETE (I.)

Első ránézésre a nyilvános beszéd gyökeresen különbözik a beszélgetéstől.' Míg a 
dialógusban a gondolatok közlése kétirányú, a beszéd alkalmával ezek egy irányba az 
előadótól a hallgatóság felé tartanak, megpróbálva ráhangolódni annak gondolatme
netére és érzéseire, figyelembe véve a visszajelzéseket. Megfigyelve azonban a sajá
tosságait, a nyilvános beszédről elmondható, hogy valójában egy kibővített, világos
sá tett célirányos beszélgetés, amely művelése az előadói mesterséghez tartozik. Az 
előadói mesterség pedig gyakorlatilag mindenki számára elérhető, gyakorlással bárki 
fejlesztheti előadói képességeit, megszerezve a szükséges tudásalapot és az otthonos
ságot a hallgatóság előtti felszólalásokban.

A sikeres beszéd előkészítése közvetlen kommunikációt feltételez a beszéd elké
szítője és előadója között, amelyhez kikérhetik a szakemberek véleményét, de mind
végig az elkészítési folyamat aktív szereplői maradnak. A beszéd megírójának nagy 
szabadsága van a beszéd elkészítésében, de mindvégig szem előtt kell tartania azt, 
hogy kiknek szól majd a beszéd, a felszólaló milyen stílusban fogja előadni, illetve, 
hogy megfeleljen néhány szakmai követelménynek:1 2

1. Elmondásra és meghallgatásra tervezett: nem kell irodalmi műalkotásnak len
nie, hanem jól hangzó, tiszta, összefüggő és érthető kell legyen.

2. Konkrét, pontos nyelvezet: nem tartalmaz általánosságokat, egyszerű, átlátha
tó képeket és szemléletes példákat használ.

3. Pozitív reakciót eredményez: minden mondatnak vagy gondolati egységnek 
konkrét képet kell kialakítani, és rögzítenie, amely hozzáállást alakít ki a hall
gatókban. Az előadásmód életerőt és dinamizmust vihet a beszédbe.

4. Pontos célja van: pontosan megfogalmazott célt követ, az érintett témával kap
csolatosan egyértelmű álláspontot tartalmaz.

A szakmai követelmények teljesítése után felállítható még egy kritériumrendszer 
olyan általános ismertetőjegyekből, amelyek minden beszédre jellemzőek, függetle
nül annak típusától (ez lehetne akár a beszéd műfajszerű leírása):

1 A dialógus és a nyilvános beszéd közti különbségek részletezését lásd Hull (1997. 6-7) munkájában.
2 F. P. Seitel (1992. 248) és D.L. Wilcox in Coman (2000. 165-167.) nyomán.
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• Értékrend: minden beszéd az állandó, stabil értékekre utal. Egy beszéd előké
szítése, akárcsak egy sajtótájékoztató megszervezése, alapos indokkal kell ren
delkezzen, lényeges dologról kell szólnia.

• Tartalom: a tárgyalt témának olyan mértékben kell kötődnie a hallgatósághoz, 
és olyan előadási stílusa kell legyen, hogy a hallgatóság emlékezzen rá, az 
elhangzása után még egy ideig felidézhető legyen tartalma.

• Vezérfonalak: soha nem tárgyal három főbb gondolatnál többet, de ritkán 
ragad le egyetlen gondolatsornál.

• Szemléletesség: az információknak a valós élethez kell kötődnie, hogy érthető 
legyen, példákkal pedig szemléletesebbé lehet tenni. E szerint a szempont sze
rint érdemes a beszéd vázlatát elkészíteni.

• Testre szabott: a beszéd a mindenkori hallgatóság jellegzetességeihez, illetve 
az esemény típusához alkalmazkodik.

• Követhetőség: a beszédnek érthetőnek kell lennie tartalmi és formai szempon
tok szerint, mivel a követhetetlen beszéd unalmas és fölösleges.

• Időtartam: Egy hatékony beszéd mindössze néhány perces. Megfelelő arányt 
tart a tartalmi mondanivaló és információ mennyisége között, a hallgatóság 
figyelemtávjának és figyelemküszöbének függvényében.

Beszédtípusok és tartalmi felépítésük

A beszéd tartalmi felépítését és stílusát a követett célok határozzák meg. Ezeknek 
is több típusa lehet, amelyek több stílusú beszédet határoznak meg:

a. Tájékoztató vagy magyarázó: pontos információkat tartalmaz, okokat vagy 
indíttatásokat magyaráz, valamely folyamathoz vagy aktuális témához kötődik.

b. Meggyőző vagy védő: elmagyarázza, kifejti a személy vagy a szervezet állás
pontját, megérteti a cselekvések és hozzáállások okát. A bemutatott érveknek 
és adatoknak hiteleseknek kell lenniük, és a szervezet álláspontját vagy véle
ményét kell alátámasztaniuk.

c. Ünneplő vagy megemlékező: valamely személyhez vagy szervezethez kötődő 
különleges esemény alkalmából elhangzó beszédek.

A céloknak megfelelően, az alkalom és a hallgatóság függvényében több beszédtí
pus különíthető el. Egységes szakirodalmi hivatkozások és felosztások hiányában eze
ket lehet osztályozni az események, vagyis a felszólalás alkalma, a hallgatóság össze
tétele, a felkészülés vagy improvizációs elvárás, esetleg hosszúságuk szerint. Általá
nos jellemzőként elmondható, hogy minden beszéd követi a bevezető-tárgyalás-befe- 
jezés struktúrát, ám a céloktól és az alkalomtól függően változik bemutatása és a 
beszéd stílusa. A specifikus jegyeket, illetve a beszéd terjedelmét tartva szem előtt, a 
korántsem teljes felsorolás:
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1. Előadások vagy bemutatók
A standard előadások vagy felszólalások struktúrája állandó, a stílusa pedig a 

mondanivalót követi. A bemutatókról általánosan elmondható:3
a. Bevezetés: a téma megjelölése és rövid ismertetése, a hallgatóság érdeklődésé

nek és szimpátiájának felkeltése.
b. Tárgyalás: a két-három főbb gondolat mentén felépített mondanivaló kifejtése, 

bekezdésekkel gondolati egységekre tagolva.
c. Befejezés: a mondanivaló összefoglalása, következtetések megfogalmazása.

2. Politikai beszédek
A politikai beszédek célja a tájékoztatás vagy a meggyőzés. Bár több gondolatra fel

épített, egységes üzenetet továbbít, a lehető leggyakrabban ismételve arra törekszik, 
hogy a beszéd után a hallgatókban pozitív érzés maradjon (a mozgósítás vagy egy 
összefüggés megértése miatt), emlékezzenek az előadó arcára és a képviselt politikai 
szervezetre, de főként, hogy a fülükben csengjen a különbözőképpen megismételt 
üzenet. A többi beszédtípushoz viszonyítva, itt tapasztalható a legnagyobb szabadság 
a negatív hozzáállások kifejtésében és a konkurenciáról vagy politikai ellenfelekről 
megfogalmazott vélemények terén.4

3. Parlamenti beszédek5
Célja meggyőzni valamilyen igazságról, és ezzel kapcsolatosan valami cselekvésre 

rábeszélni. Általános felépítésük:
a. A felszólalás rövid indoklása (bevezetés, tétel).
b. Azon körülmények ismertetése, amelyek a tételben megjelölt kijelentést 

okozták.
c. Bizonyítás, hogy a javasolt megoldás eredményre vezetne.
d. A lehetséges ellenérvek cáfolása, vagy bebizonyítva, hogy azok tévesek (taga

dás), vagy megértetve, hogy a javasolt megoldás célravezetőbb (megengedés).
e. Rábeszélés, hogy fogadják el a javasolt eljárást (szavazzanak rá).
A bírósági beszédek hasonló struktúrát követnek. A bírósági eljárás során a vádló 

kimutatja, hogy a vádlott milyen oknál fogva bűnös, ezt bizonyítja, majd felszólítja a 
bírákat, hogy tegyenek eleget a törvénynek, és marasztalják el a vádlottat.

4. Érvelésen alapuló értekezés
Az érvelések valamilyen új, eddig nem ismert társadalmi vagy tudományos igaz

ságot ismertetnek. A beszéd ezért kibővül egy ismertető résszel is, illetve nagyobb 
szerepet kap az érvek ismertetése és a bizonyítékok felsorolása. Az új igazság megis-

3 A standard beszédek felépítését lásd A nyilvános beszéd elmélete / Beszédtípusok és tartalmi fel
építésük és A nyilvános beszéd gyakorlata / A hatásos beszéd tartalmi felépítése fejezetekben.

4 A politikai beszédekkel szemben támasztott formai és stiláris követelmények nagyjából azonosak
a médiaszereplésekkel szembeni elvárásokkal. Ezekkel részletesebben a Nyilvános megjelenések
és a médiaszereplés fejezet foglalkozik.

5 Forrás: Gyapay (1998. 58-59)
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mérésé nagy valószínűséggel új hozzáállást és cselekvési módot eredményez, egy 
döntést vár el, ezért megtalálható benne a meggyó'zés és a rábeszélés eleme is. Fel
építése:

a. Bevezetés
b. A tétel (új igazság) bemutatása
c. Érvek felsorakoztatása
d. Bizonyítékok
e. Lehetséges ellenérvek
f. Végkövetkeztetés
g. Befejezés (rábeszélés)

5. Termékbemutatók0
A termékbemutatók valamely termék vagy szolgáltatás ismertetését tűzik ki cél

ként, az eladás szándékával, vagyis a hallgatókat potenciális vásárlóként kezelik. A 
bemutatók a meggyó'zés és a rábeszélés elemeire építenek, hogy a hallgatókat pozitív 
döntésre késztessék. A döntés nem lehet negatív motivációjú (nem-vásárlás esetén 
kedvezó'tlen lesz az ügyfélnek), hanem pozitív motivációt kell adnia, ezért a többi 
beszédhez képest itt jelenik meg legnyomatékosabban a meggyőzés és a motivációs 
technikák alkalmazása (gyakorlatilag minden második pont a meggyőzést és a figye
lemfenntartást szolgálja). A beszédpontok céljai és azok sora a következő:

a. Bevezetés: bemutatkozás és a termék említése, engedély a bemutatásra
b. Keretbe helyezés: saját cég és a gyártó cég ismertetése (ha nem azonos a kettő)
c. Érdeklődés-felkeltés és motiváció: miért kell a termék a kliensnek?
d. Termék bemutatása: leírás, technikai adatok
e. Érvelés: a termék előnyei, pozitív tulajdonságai
f. Referenciák: ki használja még, jelenlét más országokban, minősítések
g. Szemléltetés és meggyőzés: katalógus mutatása
h. Termék bemutatása: kinézet, kiszerelés, csomagolás
i. Szemléltetés és meggyőzés: termék gyakorlati bemutatása, demó
j. Érdeklődés-fenntartás és motiváció: hatékonysága és forgalomnövelő hatása
k. Érvelés: viszonyítás más termékekhez
l. Termék bemutatása: garancia, szerviz, csere, fogyóanyag-utánpótlás
m. Meggyőzés: promó, ár, diszkontok
n. Termék bemutatása: fizetési lehetőségek és feltételek, szállítási feltételek
o. Szemléltetés és meggyőzés: termékminta, kézzelfogható „emlékeztetők” hátra

hagyása
p. Befejezés: beszéltek összegzése, ígéretszerzés, távozás (biztosítva a következő 

találkozás lehetőségét)
A termékbemutatók nem minden esetben illenek bele a beszédek tipológiai felosztá

sába, mivel nem mindig szólnak egy hallgatósághoz. A termékbemutató lehet két sze
mély közötti párbeszéd is, ahol interaktív dialógus alakul ki, megtörve az „ideális termék- 
bemutató” struktúráját, alkalmazkodva a vásárló személyéhez és a környezeti adottsá- 6

6 Forrás: Kádár (2005).
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gokhoz. A termékbemutatók természetesen a bemutatott termék függvényében is változ
nak (pl. beruházás jellegű vásárlások esetén nem az első találkozáskor születik meg a 
döntés a vásárlásról, vagy nem szükséges minden bemutató során árat mondani, a szol
gáltatások árlistáját általában utólag küldi/viszi el az eladó).

A rövid beszédek, felszólalások ugyancsak a bevezető-tárgyalás-befejezés felépítést 
követik, de természetüktől fogva annyira rövidek, hogy nem lehet kibontakoztatni a 
beszédek teljes eszköztárát. A villanásnyi beszédek inkább csak protokollszerepet töl
tenek be, megmutatják a díjat átadó vagy átvevő személyt, hivatkoznak egy esemény
re, éppen ezért céljuk a kellemes hangulat megteremtése, a pozitív értékelés, vagyis 
inkább érzelmi töltet, mintsem tartalom átadása. A rövid beszédekre emiatt a legtöbb 
felszólaló nem is készül, nem tartva fontosnak azokat, pedig egy ilyen beszéddel leg
alább olyan pozitív hozzáállást vagy presztízsveszteséget lehet szerezni, mint egy 
hosszabb felszólalással. A rövid beszédek csoportjának tagjai:7

1. Felvezetők, megnyitók, üdvözlések (starterek)
A startereknek vagy bevezetőknek ugyanaz a szerepük, mint a társaságban a 

bemutatásnak. Megismerteti a következő szónokot vagy fellépő személyt a közönség
gel, baráti légkört teremt, és felkelti az érdeklődést egymás iránt. Eléggé mélyen a 
témába vezet ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést, de nem fogalmaz meg véleményt 
és nem lövi le a felszólaló mondanivalóját. A bevezető eladja a közönségnek a témát 
és a szónoklatot, bizonyítja, hogy a szónok a témáról nyilatkozni hivatott, és mindezt 
a legrövidebb idő alatt.

2. Köszönet az előadónak
A köszönet kellemes formalitás, formálisan is lezár egy beszédet, de más gyakor

lati jelentősége nincs. A felszólalás legyen rövid, legtöbb két perc, mivel ha két beszéd 
között kap helyet, akkor a hallgatóság már a következő előadót várja, ha pedig szünet 
előtt vagy a rendezvény végén szerepel, a résztvevők már távoznának, fölösleges idő
húzásnak tekintve a köszönetmondást.

a. Bevezetés: a felszólalás okának ismertetése, megemlítve a felszólaló nevét.
b. Tárgyalás: az előadást értékesebbé teszi néhány érdekes, a hallgatóság szempont

jából fontos vagy releváns gondolat kiemelése az elhangzott előadásból. Megfo
galmazható személyes vélemény is, mi ragadta meg a felszólalót az előadásból.

c. Befejezés: a beszéd megköszönése.
Hasonlóan épül fel a moderátori összegzés is. A moderátor feladata néhány mon

datban summázni az elhangzott előadások mondanivalóját, logikai kapcsolatokat 
tárva fel közöttük, esetenként néhány következtetést is megfogalmazhat.

3. Köszöntők és méltatások (laudációk)
A köszöntő egy személy, egy csoport vagy egy intézmény iránti ragaszkodás vagy tisz

telet nyilvános kifejezése. A hallgatóság már ismeri a tényeket, nem kell ismételten 
bemutatni őket, esetleg ki lehet emelni a beszélő személyes okait, amiért pozitívan érté

7 Hull (1997. 165-170) és Carnegie (1997. 196-197) nyomán.
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keli a szervezetet vagy a személyeket, ez által egyedivé téve a köszöntőt. A beszéd legyen 
rövid és őszinte, aki nem tud őszintén nyilatkozni, inkább ne fogadja el a felkérést.

a. Bevezetés: a köszöntött személy vagy szervezet megnevezése.
b. Tárgyalás: mivel érdemelte ki a köszöntött az elismerést. Részletekbe menő 

elemzésnek vagy kritikáknak nincs helye, csupán a pozitív dolgokat szükséges 
kiemelni.

c. Befejezés: felhívás a köszöntésre, ismét megemlítve a köszöntött nevét.
A méltatások személyhez kötöttek, melyek hosszabbak is lehetnek, a tartalmi rész 

pedig a szóban forgó személy érdemeit, megvalósításait, tevékenységének pozitív ered
ményeit hangsúlyozza. Kényes műfaj, mivel úgy kell dicsérni, hogy a közölt tények a 
realitás talaján maradjanak (a túlságosan csöpögős, tömjénező beszéd a hallgatóság 
ellenérzését válthatja ki), figyelembe véve a személy érzelmeit, illetve vigyázva arra, 
hogy az érdemek hangsúlyozása mellett ne csorbuljon más személyek tekintélye.

4. Jutalom átadása
A beszéd célja bemutatni az ajándékozottat és a jutalmat, ismertetve az ajándé

kozás okát.
a. Bevezetés: a beszéd típusának említése és a díjazott személy említése.
b. Tárgyalás: az ajándékozás okának elmagyarázása. Felidézhetők közös emlékek, 

személyes benyomások, ha az ajándék különleges, arról is lehet néhány szót 
mondani.

c. Befejezés: az ajándékozás formális aktusa.

5. Köszönet az ajándékért
Az ajándékköszönő beszédnek egyszerűnek, őszintének, szerénynek és rövidnek 

kell lennie. Az ajándékozás már önmagában szimpátiát ébreszt a hallgatóságban, ezt 
kell kiélezni.

a. Bevezetés: köszönet megfogalmazása az ajándékozó nevének említésével.
b. Tárgyalás: baráti szavak az ajándékozó szervezettel való személyes kapcsolat

ról, kellemes élményekről. Különleges ajándék esetén néhány szóban arra is ki 
lehet térni.

c. Befejezés: köszönet ismételt megfogalmazása, és utalás a további együttműkö
désre, esetleg egy ígéret megfogalmazása. 6

6. Felszólalás fogadásokon vagy banketteken
A nagyobb, étkezéssel egybekötött rendezvényeken nehéz a felszólalás, legyen az 

bevezető, köszöntés vagy díjátadás, mivel a résztvevők vagy a közelgő étkezési fogá
sokra gondolnak, vagy étkezés után vannak, amikor lazult a figyelem, vagy teljesen 
érdektelenek. Ezért a felszólalás legyen rövid, nyitáskor utaljon a hallgatók érdekeire, 
vagyis miért áll érdekükben meghallgatni a felszólalást, vagy fogalmazzon meg egy 
ígéretet. A beszéd legyen gyors, határozott és meggyőző, hallhatóan előadott (az ilyen 
termeknek rossz az akusztikája, illetve az asztaloknál ülők miatt elég erős a háttérzaj).
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7. Bejelentések
A bejelentések valójában felhívások egy másik eseményen való részvételre, vagy 

mozgósítás valamilyen cselekvésre, lehetőség szerint meggyőzve a hallgatóságot a 
részvétel előnyeiről és fontosságáról (hasonló a nyomtatott reklámszövegek céljaihoz 
és felépítéséhez). A felszólaló feladata ismertetni a rendezvényt vagy az akciót, felszó
lítva a hallgatókat a részvételre.

a. Bevezetés: a rendezvény vagy az akció említése, a felhívás megfogalmazása.
b. Tárgyalás: a rendezvény adatainak ismertetése (miről lesz szó, mikor, hány órá

tól, hol, hogyan lehet eljutni oda, van-e belépési díj és hol kaphatók a jegyek, 
mit szükséges magukkal vinni), vagy az akció céljainak, mibenlétének és rész
vételi lehetőségének a bemutatása. Az előadó motiválhatja a hallgatókat a rész
vételre, felkeltve kíváncsiságukat vagy elmagyarázva a részvételből származó 
előnyüket.

c. Befejezés: ismételt felhívás a részvételre, és a rendezvény adatainak artikulált 
megismétlése.

A beszédgyártás folyamata

„A hadvezérlés olyan tudomány, 
amelyben semmi sem sikerülhet, 

ha nincsen kiszámítva és végiggondolva. ” 
Bonaparte Napóleon

A beszédek elkészítése történhet egyénileg vagy csapatmunkában. Egyéni felszó
lalásokra a felszólaló maga készíti el a beszédét, ilyenkor egy személyben a kiötlője, 
elkészítője és előadója a beszédnek. Szervezeti képviselet esetében a felszólaló, ha 
maga készíti beszédét, egyezteti a csapat többi tagjával a követett célokat, a továbbí
tandó üzenetet és a beszéd elvárt hatását, az elkészítés és a gyakorlás már a saját fel
adata. Egy szervezeten belül gyakran előfordul (elsősorban a szakmai értekezések 
vagy politikai beszédek esetében), hogy a beszédet szakember vagy a sajtóiroda mun
katársa készíti el. Ilyenkor a tisztázott célok után a szerző elkészít egy vázlatot, melyet 
bemutat a felszólalónak vagy a kommunikációért felelős csapatnak, megtárgyalva az 
esetleges módosításokat. Ezután megírja a beszédet, amelyet ismét bemutat, és ame
lyet a gyakorlás alatt a felszólaló a maga stílusára szab, anélkül azonban, hogy a tar
talmi részek vagy a továbbított üzenet módosulna.

A beszéd elkészítése tehát egy több lépésből álló egyeztetéses munkafolyamat, 
amelynek hosszadalmasabb és körülményesebb változata a csapatmunkát alkalmazó 
munkamódszer.
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1. A célok tisztázása és a tartalmi tervezés

A célok tisztázása és a beszéd tartalmi vonatkoztatásainak egyeztetése a beszéd 
megrendelőjének (általában az előadó) és a beszéd elkészítőjének a feladata. Az 
egyeztetés során a beszéd elkészítőjének rá kell hangolódnia az előadó személyére, 
megpróbálva az ő helyzetét átérezni, és ismerve leendő hallgatóságát, hidat építeni a 
kettő között. A szerzőnek több szempontot kell figyelembe vennie.

1. A beszéd célja: bár a tárgyalt téma határozza meg a beszéd tartalmát, minden 
beszéd bizonyos célt követ, hatást kíván elérni, üzenetet átadni. Az elérni 
kívánt célok meghatározása nemcsak hatékonnyá és követhetővé teszi a beszé
det, hanem általában segít az információk kiválasztásában és a beszéd felépí
tésében is. Kulcskérdések: mi a beszéd célja? Milyen hatást kíván elérni? 
Milyen következtetéseket vonjon le a hallgatóság?

2. A pillérek meghatározása: a hallgatóság korlátozott mennyiségű információt 
képes csupán felfogni, és két-három párhuzamos gondolatsort tud követni. 
Kiválasztható néhány fó'bb gondolat, amelyek egyértelműen kötődnek egy
máshoz, és ezek mentén fel lehet építeni a beszédet. Kulcskérdések: érthető 
és érdekes a gondolatsor a hallgatóság számára? Mire emlékezzen a hallgató
ság a beszéd elhangzása után?

3. A beszélőre szabott: a szerzőnek figyelembe kell vennie a felszólaló gondolko
dásmenetét, beszédstílusát, szóhasználatát, vagyis az általánosan vett verbá
lis kommunikációs szokásait és képességeit. Egyeztetve a beszélő alkalmazott 
stílusát és majdani fellépését, a szerző megpróbálja kihasználni a felszólaló 
képességeit és személyes tapasztalatát, hogy a beszéd tükrözze az egyéniségét, 
közvetlen és összefüggő legyen.

2. Dokumentálódás és rendszerezés

A beszéd anyaggyűjtése történhet szervezeten belül és szervezeten kívül is. A 
szerzőnek a feladata, hogy a tárgyalt tematikával kapcsolatos forrásokat felkeressen 
(belső archívumok, internet, könyvtár, szakfolyóiratok), és információs anyagokat 
gyűjtsön, amelyek tartalmasabbá teszik, nagyobb hitelességet kölcsönöznek a 
beszédnek. A szervezeten belüli személyektől nemcsak információkat, hanem ötle
teket, új meglátásokat vagy gondolatokat is lehet gyűjteni, a nagyobb hangvételű 
beszédekbe pedig bevonhatók a gyakorló szakemberek, oktatók, kutatók, politiku
sok is, akik tapasztalata sokat segíthet egy kialakulóban levő beszéden. A dokumen
tálódás során érdemes odafigyelni a szervezet vagy a felszólaló régebbi beszédeire 
és nyilatkozataira, illetve a sajtófigyelők segítségét kérni, amennyiben aktuális 
témáról szól a beszéd. Az alapos dokumentálódás ellenére a beszéd ne legyen tele
tűzdelve hivatkozásokkal, mivel a hallgatóságnak nem kell minden előzményt 
ismernie.
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3. A beszéd elkészítése

A célok figyelembevételével a megfelelő adatok birtokában neki lehet látni a 
beszéd elkészítésének. A beszéd felépítése az általános bemutatók vagy írások struk
túráját követi, egy bevezető részt, egy tárgyalást és egy befejező részt tartalmaz. Alkal
mazható a gyakorlati előadástechnikai modell, a „mondd el, mit fogsz mondani, 
mondd el, amit közölni szeretnél, mondd el, miről beszéltél”.“

1. A bevezetés: a kapcsolatteremtés szakasza, amely meghatározó az egész beszéd 
és a közeljövő beszélgetéseire nézve. A beszéd legnehezebb szakasza, amikor 
meg kell találni a hallgatósággal a hangot, bizalmat vagy szimpátiát kell ébresz
teni, és meg kell ragadni a figyelmet. Ajánlott, hogy amíg a felszólaló a hangjára 
talál és rátérne a beszéd tényleges tartalmi részeire, nyisson egy beköszöntővel, 
a beszéd témájához kapcsolódó anekdotával, hogy felhívja magára a figyelmet és 
lekösse a hallgatóságot. Innen rátérhet a beszéd témájának, esetleg struktúrájá
nak az ismertetésére, tudva azt, hogy sokkal követhetőbbek lesznek az elmondot
tak, ha keretbe vannak helyezve, és ismert a gondolatmenet felépítése.

2. A tartalom: két-három főbb gondolatra felépített, több gondolati egységre tagolt 
rész, amely pontos információkat (adatok, statisztikák), személyes hivatkozá
sokat (saját példák, utalás régebbi eseményekre) és szemléltető elemeket 
(hasonlatok, vizuális szemléltetők) tartalmaz. A példák és hasonlatok meg
könnyítik a beszéd megértését, a könnyed, humoros előadói stílus, főleg ha 
vizuális szemléltetőket is alkalmaz, követhetővé és élvezetessé teszi a beszé
det, így nem lankad el a hallgatóság figyelme.

3. A befejezés: a beszéd minden esetben összefoglalással zárul. A szónok elismét- 
li a főbb gondolatokat, vagyis elmondja, miről beszélt, és hangsúlyozza még 
egyszer az üzenetet. A kilépés lehet hangsúlyos is, amikor egy csattanó, témát 
lezáró poénnal, vagy valamely tárgyalt probléma ismételt említésével zárul, 
megoldást keresve vagy elismételve a kínált megoldást.

A beszéd stílusának elsődleges jegye, hogy ez egy verbális bemutatás. A beszéd 
erejét és meggyőzőkészségét sok stíluselem és kifejezés befolyásolja, melyek közül a 
leggyakrabban alkalmazottak a következők:

a. Közvetlen megszólítások (ritkán a tegezés), a személyes névmások használata.
b. Dinamikus (aktív) igék és a felszólító mód használata.
c. Rövid, pergő mondatok alkalmazása, teljesen mellőzve a többszörösen össze

tett mondatokat.
d. Érthető, közvetlen nyelvezet, a szakszavak és utcanyelv szavainak kerülése.
e. Retorikai kérdések beépítése, a költői kérdések szinte teljes mellőzése.
f. A túl sok számadat kerülése, a használt számok elmagyarázása, megértetése.
g. Ismert kifejezések és beszédfordulatok
h. Analógiák, ellentétek, ismétlések, megszemélyesítések, hasonlatok és metafo

rák beépítése. 8

8 A gyakorlati módszerekről lásd A nyilvánosbeszéd gyakorlata és a Médiaszereplés alapjai fejezeteket.
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A megírt beszéd lehet olvasott vagy szabadon elmondott. Az olvasott beszéd elő
nye, hogy kevesebb gyakorlást igényel az előadó részéről, viszont a felolvasó leg
többször elveszíti a hallgatóság figyelmét, mivel a felolvasás monoton, és nincsen 
szemkontaktus az előadó és a hallgatóság között. Az így előadott beszéd azt az 
érzést kelti, hogy az előadó nem ismeri kellőképpen a témát, így érdektelenné válik 
az előadás. A szabadon elmondott beszéd előnye, hogy könnyedebb, teret enged a 
szemkontaktusnak és a beszéd közbeni gesztusoknak, ezáltal életszerűbbé, érdeke
sebbé válik. Hátránya, hogy az előadási tapasztalattal nem rendelkező előadó elve
szítheti a gondolatmenetét, fölösleges kitérőket tesz, zárójeleket nyit, amelyek 
követhetetlenné teszik az előadást, esetleg elvész a hallgatóság számára nem érde
kes részletekben.

4. Egyeztetés és gyakorlás

Az elkészült beszédet a szerző elküldi a felszólalóhoz, aki hozzászól, módosít, 
töröl vagy hozzátesz az írott szöveghez. A felszólalónak meg kell ismernie a szöveget, 
hogy megértse felépítését és gondolatmenetét, ugyanakkor meg kell barátkoznia vele, 
átszabva saját személyére, hogy valóban az ő stílusát tükrözze. A személyre szabás 
ideje alatt több beszédváltozat is készíthető, de fontos megegyezni abban, melyik lesz 
a végleges verzió, melyiket gyakorolja be a felszólaló. Ahhoz, hogy a beszéd ne legyen 
töredezett, a szerzőnek és a felszólalónak többször is kell egyeztetniük, próbálniuk, 
akárcsak a szabó és az öltönyt rendelő ügyfél. A gyakorlat ennek ellenére azt mutat
ja, hogy sok szervezeti vezető nem helyez hangsúlyt az elkészített beszéd megismeré
sére, begyakorlására, és ez a leggyakoribb oka a sikertelen beszédnek. Előadás alatt a 
hallgatóság azt fogja érezni, hogy a felszólaló nem jártas a témában, ezt nyomatéko- 
sítják a beszéd és az előadó személyes stílusa közti törések. Ezt elkerülendő, a beszé
lőnek fel kell készülnie, gyakorolnia kell, ezáltal a sajátjának érzi majd a beszédet, és 
hatásosan fogja előadni.

A fontosabb beszédek alkalmával a felszólaló a gyakorlás után előadhatja a beszé
det a saját csoportjának, ami lehetőséget teremt számára, hogy lemérje magát a hall
gatóság előtt, a csoport pedig beavatkozhat, ha úgy érzi, könnyebbé, hatásosabbá 
lehet tenni a beszédet, illetve segíthet az apróbb hibák kiköszörülésében.

Megjegyzés: a Nyilvános beszéd fejezete két részre tagolt annak érdekében, 
hogy beleférjen a 100 perces időkeretbe, gyakorlattal együtt. De mivel egységes 
anyagról van szó, a gyakorlatok és a könyvészeti hivatkozások a második rész 
végén találhatók.
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A NYILVÁNOS BESZED ELMELETE (I.) 
(EMLÉKEZTETŐ)

A nyilvános beszéd szakmai követelményei:
1. Elmondásra és meghallgatásra tervezett: nem kell irodalmi műalkotásnak len

nie, hanem jól hangzó, tiszta, összefüggő és érthető kell legyen.
2. Konkrét, pontos nyelvezet: nem tartalmaz általánosságokat, egyszerű, átlátha

tó képeket és szemléletes példákat használ.
3. Pozitív reakciót eredményez: minden mondatnak vagy gondolati egységnek 

egy konkrét képet kell kialakítania és rögzítenie, amely egy hozzáállást alakít 
ki a hallgatókban. Az előadásmód életerőt és dinamizmust vihet a beszédbe.

4. Pontos célja van: pontosan megfogalmazott célt követ, az érintett témával kap
csolatosan egyértelmű álláspontot tartalmaz.

A beszéd tartalmi felépítését és stílusát a követett célok határozzák meg:
a. Tájékoztató vagy magyarázó: pontos információkat tartalmaz, okokat vagy 

indíttatásokat magyaráz valamely folyamathoz vagy aktuális témához kötődően.
b. Meggyőző vagy védő: elmagyarázza, kifejti a személy vagy a szervezet állás

pontját, megérteti a cselekvések és hozzáállás okát. A bemutatott érveknek és 
adatoknak hiteleseknek kell lenniük, és a szervezet álláspontját vagy vélemé
nyét kell alátámasztaniuk.

c. Ünneplő vagy megemlékező: valamely személyhez vagy szervezethez kötődő 
különleges esemény alkalmából elhangzó beszédek.

A céloknak megfelelően, az alkalom és a hallgatóság függvényében több beszédtí
pus különíthető el. A specifikus jegyeket, illetve a beszéd terjedelmét tekintve ezek 
lehetnek:

• Előadások vagy bemutatók
• Politikai beszédek
• Parlamenti beszédek
• Érvelésen alapuló értekezés
• Termékbemutatók
• Felvezetők, megnyitók, üdvözlések (starterek)
• Köszönet az előadóknak (moderátori összegzés)
• Köszöntők és méltatások
• Felszólalás fogadásokon vagy banketteken
• Jutalom átadása
• Köszönet az ajándékért
• Bejelentések
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A beszédgyártás folyamata
A célok tisztázása és tartalmi tervezés 
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A beszed elkészítése
a. Bevezetés (nyitás)
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c. Befejezés (zárás)
Egyeztetés és gyakorlás
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.  GYAKORLATA (II.)

A hatásos beszéd felépítése1

Szinte függetlenül a tartalomtól, a beszédet elsősorban a formai elemek, a felépítése 
és az előadásmódja teszi igazán hatásossá. Ideális esetben a felszólaló dönthet arról, hogy 
elvállal-e egy beszédet vagy sem, de a szervezeti életben ez sokszor kötelezettségként 
jelentkezik. Ilyenkor különösen oda kell figyelni a beszédre, hogy a kényszer ellenére se 
váljon érdektelenné az előadó vagy hitelvesztetté maga a beszéd. A beszéd akkor hiteles, 
amikor az előadó megfelel néhány, a beszédre és a hallgatóságra vonatkozó feltételnek:

1. Csak olyasmiről beszél, amire ismeretei és tapasztalatai feljogosítják. A 
szükséges tudás hiányában a beszéd alaptalan lesz, a túl tág témakörben 
elvesztődik az előadó, csupán általánosságokat tud megfogalmazni. A szemé
lyes tapasztalatok (gyermekkor, kezdeti kudarcok és sikerek, különleges élmé
nyek, speciális ismeretek) említése leköti a hallgatóságot, élvezetessé teszi a 
beszédet, és jobban megérteti tartalmi lényegét. Ugyanakkor a tapasztalat 
teremt alapot arra, hogy a hallgatóság által is elfogadható véleményeket vagy 
következtetéseket fogalmazzon meg az előadó.

2. A téma mindig izgalmas számára. A beszéd érdekessége attól függ, hogy maga 
az előadó mennyire tartja érdekesnek a témát. Az őszinte beszéd magával raga
dó, amikor látszik az előadón, hogy alaposan átgondolta és mélyen átérezte 
mondanivalóját.

3. Tartsa fontosnak, hogy mondanivalóját megoszthassa a hallgatósággal. A beszé
lőnek meg kell győznie a hallgatóságát arról, hogy mondanivalója fontos a szá
mukra. A szónoknak tisztában kell lennie azzal, hogy a beszéd sikere nem csupán 
rajta múlik, hanem a hallgatók gondolataitól és érzelmeitől is függ. Ezért arra kell 
törekednie, hogy hallgatói ugyanazt érezzék, amit ő, egyetértsenek vele, azt tegyék, 
amit szerinte tenniük kellene, vagyis vele együtt átérezzék és élvezzék a beszédet.

1 Carnegie (1997. 180-193) és Gyapay (1998. 45-63.) nyomán.
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1. A bevezetés (nyitás)

A hallgatóságra minden esetben a beszéd kezdete és a befejezés van a legnagyobb 
hatással.2 A jól felépített bevezetés leköti a hallgatóságot és megnyeri annak szimpá
tiáját. A bevezetés a következő funkcióknak felel meg:

a. Megjelöli a beszéd témáját
b. A hallgatóság figyelmét a témára irányítja
c. Bevezeti a hallgatóságot a témába
d. Felkelti a téma iránti érdeklődést
e. Segíti a hallgatóságot, hogy elmélyedjen a témában
A bevezető írásakor több eszköz vagy fogás alkalmazható:
1. Példával illusztrált téma. A témába vágó történet, vagy éppen a beszédet élet

re hívó esemény ismertetése.
2. Idézet vagy közmondás. Az idézet tekintélyt kölcsönöz a mondanivalónak, 

jelezve, hogy más ismert személyiségek is foglalkoztak a témával.
3. Kezdés a tételmondattal (legfontosabb állítás). Előnye, hogy a hallgatóság 

figyelme rögtön a lényegre terelődik. Ez a mondat lehet megdöbbentő vagy jég
törő jellegű is.

4. Kezdés egy definícióval. A téma vagy probléma behatárolása, amely közös ala
pot teremt a hallgatósággal, és sokszor világossá teszi az előadó álláspontját is.

5. Történetmesélés. A hallgatók szeretik a tanulságos történeteket, a saját esetek 
pedig közelebb hozzák az előadót a hallgatósághoz.

6. Személyes állásfoglalás. Az előadó véleménye és a témához való hozzáállás 
kifejtése, erre az állításra épül majd fel a tárgyalás egésze.

7. Történeti áttekintés. Megalapozza a témát, röviden keretbe helyezi, és átte
kinthetőbbé teszi.

8. Retorikai kérdés. A jó és izgalmas kérdésfeltevés óhatatlanul is arra készteti a 
hallgatót, hogy maga is keresse a választ. A kérdést nem kell azonnal megvála
szolni, növelve a feszültséget, de előbb-utóbb el kell jutni a válaszadásig.

9. Ellentmondásos vagy visszatetsző állítás. A hallgatóság felkapja a fejét, mivel 
nem csak a válaszadás, hanem az ellentmondás vágya is felkelti a figyelmet.

10. Meglepő tény vagy statisztika. Bár vitára nem ad lehetőséget az információ, 
a hallgatóság kíváncsi lesz annak kifejtésére és a következtetéseire. Az infor
mációknak megalapozottaknak vagy hivatalos forrásból átvetteknek kell len
niük.

11. Humoros nyitás. A humor vagy vicc egyik fő eleme a váratlan fordulat. A 
közös nevetés közelebb hozza a beszélőt és a hallgatóságot, a személyes, humo
ros történetek kapcsán mintegy cinkostársakká válnak.

2 A kijelentés szemléltetésére lásd a Memóriateszt játékot a Helyszíni gyakorlatok részben, illetve 
annak az összesített eredményeit.
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2. A tárgyalás (tartalom)

Minden beszéd egy ígéret arra vonatkozóan, hogy az előadó elmagyaráz egy állí
tást, bebizonyít egy tételt, vagy ismertet egy témát. A beszéd bevezetőjében az elő
adó ismerteti a témát, eligazítja a befogadót, beszéd közben figyelmezteti a hallga
tóságot, hogy éppen hol tart, majd végezetül, a következtetések megfogalmazása 
előtt nagy vonalakban összefoglalja a mondanivalót (tulajdonképpen a „mondd el, 
mit fogsz mondani, mondd el, amit közölni szeretnél, mondd el, miről beszéltél” sza
bályt követi).

A beszéd célja határozza meg annak főbb gondolati egységeit, és miután nagy 
vonalakban ki van gondolva a mondanivaló, következik a kisebb gondolati egységek 
elkészítése. írott szövegben a bekezdés a legkisebb szerkesztési egység, amelyben egy 
gondolatot be lehet mutatni és ki lehet fejteni. A kisebb gondolatok sora határozza 
meg a bekezdések egymásutánját, amelyből kialakul majd a teljes beszéd. A beszéd
hez hasonlóan, egyetlen bekezdés is tartalmazhat tételmondatot vagy ígéretet, ame
lyet a bekezdés végéig meg kell oldani, ami különösen erős logikai struktúrát kölcsö
nöz a beszédnek, de más módszerek is alkalmazhatók.

1. Tételmondat köré épülő bekezdés. A bekezdés elején tett kijelentés köré épül 
fel az egész bekezdés, a megfogalmazott szándékhoz tartja magát a bekezdés 
minden mondata, így kisebb az elkalandozás lehetősége. A tételmondatnak 
nem kell kötelező módon a bekezdés elején szerepelnie, hanem megjelenhet a 
bekezdés végén is, mint következtetés.

2. Absztrakciós szintek a bekezdésben. Egy bekezdésben egymás mellett több 
általánosítási szint is megjelenik, ám ezek elrendezése minden esetben lépcső
zetesen halad a nagyon elvont fogalmaktól a konkrét dolgokig, vagy fordított 
irányban. Általában szűkül az absztrakciós szint, így könnyebb követni a mon
danivalót és meggyőzőbb a bekezdés.

3. Példák és illusztrációk. Hasonló a tételmondatos bekezdéshez, amikor a tétel
mondat egy állítást foglal magába, itt viszont a hasonlat tárgyát ismerteti a 
szerző, a többi mondatban pedig kifejti, példákkal illusztrálva.

4. Hasonlat és szembeállítás. A hasonlatok egyik csoportja, amikor valaminek az 
előnyeit, majd hátrányait tárgyalja a bekezdés (vagy fordítva). A másik csoport, 
amikor két dolgot vagy jelenséget állít szembe a szerző, a bekezdés hátralevő 
részében pedig ellentétek sorozatával mutatja be őket.

5. Ok és okozat. A bekezdés vállalja, hogy elmagyarázza, mi egy jelenség oka 
vagy következménye.

6. Kérdés és felelet. A bekezdés elején feltett kérdésre a bekezdés végén érkezik 
a felelet. A kérdések általában ok-okozati összefüggések taglalására jutnak, 
vagy definíción alapuló bekezdést nyitnak meg. Ez a legmegfelelőbb módszer 
az érvelő beszédek záróbekezdéséhez, mivel a kérdés ismét előhozza a témát, 
és megköveteli az egyértelmű választ.
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Az írott szövegek, így a szerkesztett beszéd gondolati egységei is a bekezdések. 
A beszéd, az írott szöveghez hasonlóan, gondolati részekre, szakaszokra oszlik, 
ezek a beszélt bekezdések a beszédszakaszok. A beszédszakaszokban szereplő mon
datoknak és szavaknak nem azonos a fontosságuk, ezért, hogy a beszéd egyértelmű 
legyen, illetve irányítani lehessen a hallgatóság figyelmét, megfelelő módon kell 
hangsúlyozni a szavakat. A hangsúlyozás és ezáltal a figyelemirányítás módszerei 
a következők:

1. A hangerő változtatása: a fontosabb szavakat hangosabban és nyomatékkai ejti 
az előadó, bár esetenként normál hangerősséghez képest halkabban kiejtett 
szavak is hangsúlyosnak számítanak.

2. A hangmagasság változtatása: az adott szó egy árnyalattal magasabb vagy 
mélyebb kiejtése.

3. A tempó (sebesség) változtatása: a kevésbé fontos szavakat gyorsabban lehet 
ejteni, a fontosabbakat lassabban, megnyomva vagy megnyújtva a főbb magán
hangzókat. Bemutatásnál is a lassabb tempó magyarázatként szolgál, míg a 
gyorsabb tempó a figyelemfelkeltésre.

A beszédszakaszok között az előadó rövid gondolatszünetet tarthat. Szüksége van 
rá neki is, mivel a szavakat keresi és állítja rendbe a következő bekezdéshez, ugyan
akkor gondolkodási időt ad a hallgatóságnak is, hogy feldolgozzák a hallottakat.

A beszédek előadóival kapcsolatban tapasztalt leggyakoribb tartalmi hibák a 
következők:

• Túl sok információt akar átadni,
• Elvész a részletekben,
• Kitér az egyenes válaszadás elől,
• Olyasmiről nyilatkozik, amihez nem ért vagy nincs felhatalmazva,
• Más személyt vagy szervezetet támad,
• Negatív véleményeket vagy üzeneteket fogalmaz meg.

3. Befejezés (zárás)

A bevezetés mellett a befejezésnek van a legnagyobb hatása a hallgatóságra. A 
zárásként megfogalmazott üzenet és következtetések maradnak meg leginkább a hall
gatóság emlékezetében. A befejezés a következő funkcióknak felel meg:

a. Lezárja a mondanivalót,
b. Összegzi az elhangzottakat, elismétli, miről volt szó,
c. Kiegészíti, kerek egésszé teszi a szöveget,
d. Keretet alkot a bevezetéssel, visszautalva rá,
e. Megoldást javasol a tételmondatra, kérdésekre vagy a felvetett problémákra,
f. További gondolkodásra késztet.
A befejezés eszköztárában szintén több módszer található:
1. Keretbe foglalás. Visszautalás a bevezetésre vagy a problémafelvetésre, ez jelzi 

a hallgatóság számára a befejezés kezdetét, és egységes jelleget kölcsönöz a 
beszédnek.
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2. Megoldás-tálalás. A felvetett probléma, retorikai kérdések egyértelmű megvá
laszolása, az ellentmondások feloldása.

3. Idézetek, mondások. Ismert mondás vagy személy idézése alátámasztja és 
nyomatékosítja a beszédet, mintegy elvágva a további folytatás, esetleg vita 
lehetőségét.

4. Tömör összefoglalás. A gondolatsor és a következtetések összefoglalása egyet
len utolsó, rövid mondatba, amely nyomatékosítja és lezárja a beszédet.

5. Humoros zárás. Hatásos zárás a témához kötődő humoros megjegyzés, esetleg 
a felvázolt helyzethez hasonló szituációt ábrázoló vicc.

6. További gondolkodásra késztetés. Egy helyzet vagy felvetett problémának az 
ismertetése, amelyre bár megoldást ad a beszélő, a hallgató továbbgondolja, 
milyen hatással lehet rá, illetve megpróbál azonosulni az említett személyekkel.

Gyakorlati technikák

1. Az előadásmód és a stílus

,A szónoklás mikéntje két dologtól függ: az előadás módjától és az ékesszólástól. Az 
előadásmód ugyanis mintegy a test ékesszólása, mivel a hang és a taglejtések alkotják 
együttesen. A hangnak annyi árnyalata van, ahányféle az érzelemnek; ezt főként a 
hang idézi föl. Amikor tehát a tökéletes szónok azt kívánja, hogy érzelmektől áthevült- 
nek lássák, s ezzel felszítsa a hallgatóság szenvedélyét is, ennek megfelelően szabá
lyozza majd hangja zengését.”

Cicero: A szónok (Kárpáty Csilla fordítása)

A felmérések szerint a non-verbális csatornák és a beszéd stílusa közvetíti az 
átadott információk és benyomások jelentős részét. A megoszlások a szakirodalmi 
hivatkozások szerint változnak, általában kétharmados részt tulajdonítva a 
paranyelvnek és a beszédstílusnak, és legtöbb 25-30%-ot a beszéd tartalmának. A 
politikai beszédek és felszólalások esetében az egyéniség kifejezése vagy továbbítása 
a következő megoszlás szerint alakul:3

• 70% -  a paranyelv: megjelenés, fellépés és non-verbális kommunikáció,
• 20% -  a beszédstílus: hangszín, erősség, sebesség, hanglenyomat,
• 10% -  a tartalom: a verbálisán közölt szavak, továbbított gondolatok.

3 Forrás: Săftoiu (2003. 116.) A paranyelvet a következő rész, a beszédstílust pedig a Médiaszerep
lés alapjai fejezet tárgyalja.
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A megjelenésnél tárgyalt, személyi arculatot meghatározó négy tényező közül a 
negyedik az előadásmódra, a „Hogyan mondjuk?” kérdésre vonatkozik. A stílusos elő
adásmódot négy magatartásbeli követelmény határozza meg:4

1. Önbizalom. A legtöbb felnőtt személy olyan védekezési mechanizmusokat épít 
ki, amelyek teljesen zárkózottá, gyakran alkalmatlanná teszik a nyilvános fel
szólalásra. Ezek a pszichológiai korlátok, még a globofóbia is feloldható kom
munikációs gyakorlatokkal, ha a felszólaló megfelelő környezetben gyakorol
hat. Ha a felszólaló megérezte az ízét, sikerélménnyel zárt egy-egy gyakorlatot 
vagy felszólalást, fokozatosan megbarátkozik ezzel a kihívással is. Ugyanakkor 
a túlzott önbizalmat vissza kell fogni, mivel az arrogáns beszélőt nem kedveli 
a hallgatóság, mondanivalója ezért hatástalan.

2. Saját egyéniség megőrzése. Minden ember más és más, és ezt a változatossá
got kell megőrizni. A felszólalóknak ne legyen céljuk másokat utánozni, beszé
deket szó szerint átvenni, hanem mindenki találja meg az egyéniségére jellem
ző jegyeket, és azokat kihangsúlyozva építsen fel eredeti bemutatásokat vagy 
más alkotásokat. A specifikus jegyek emelik ki a sémákból a szónokot, ezek 
vonzerejének vagy karizmájának biztosítékai is.

3. Társalgás a hallgatósággal. Az előadás vagy bemutató nem monológ, hanem 
egy kommunikációs folyamat, mely során a hallgatóknak azt kell érezniük, 
hogy az előadó gondolatai és érzései valamilyen üzenetet továbbítanak egyene
sen az ő gondolataik és érzelmeik felé. A hallgatóság nem szónoklatot vár el, 
hanem egy baráti beszélgetéshez hasonló formát, mely kissé határozottabb és 
energikusabb. A stílusnak nem kell magán viselnie egyetlen tanult jelet sem, a 
természetességnek kell dominálnia.

4. Előadás szívvel-lélekkel. A beszéd hajtóereje a lelkesedés. Amikor a felszóla
ló megjeleníti saját érzelmeit, őszintén és nyíltan beszél, a beszéd élő lesz. 
Ledőlnek a korlátok, és a beszéd személyes és spontán, vagyis természetes és 
élvezhető lesz.

5. A hang erejének és hajlékonyságának edzése. A beszédet kísérő jelenségek, 
így a beszédstílus és a hangszín nem okok, hanem okozatok, vagyis a tudat és 
a lelkiállapot határozza meg őket. Ezért fontos a témában való jártasság és az 
alapos felkészülés, de szem előtt kell tartani azt is, hogy a fiatalkori spontán 
kommunikációs jelenségek helyét idősebb korban átveszik a kialakított és 
begyakorolt sémák. Alábbhagy a lendület, a beszéd monotonná válik, éppen 
ezért ajánlott, hogy szakember vagy a rögzített és visszajátszott beszédek segít
ségével minden szónok eddze magát, tökéletesítse a hangjátékát.

4 Forrás: Carnegie (1997. 180-193.), kiegészítve a Mike Greensby A globofóbia (2003) gyakorlati elő
adásának elemeivel.
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2. Az előadás gyakorlati fogásai4 5

„Uraim! Öntsünk tiszta vizet a nyílt kártyákba!”
Rejtő Jenő Fülig Jimmy-je

Egy hosszabb beszéd gondolati egységekre bontott, melyeket színesebbé és érthe
tőbbé lehet tenni annak érdekében, hogy a hallgatóság ne veszítse el a gondolatok 
fonalát, és érdekesnek tartsa a beszédet.

1. A hallgatóság figyelmének felkeltése már az első pillanatban. Ha a bevezetés 
lebilincselő, a hallgatóság pedig megérti a felvezetett témát, akkor magáénak 
fogja érezni, és pozitívan fog reagálni rá.
a. Nyitás egy megtörtént esetről szóló példával,
b. Érdeklődés felkeltése,
c. Döbbenetes vagy váratlan tény ismertetése (de nem bulvártéma),
d. Hallgatóság bevonása (pl. kézfeltartásos szavazás),
e. ígéret, hogy a beszéd hozzásegíti a hallgatókat valaminek a jobb megértéséhez,
f. Szemléltetőeszközök használata.

2. Az előadó soha ne ébresszen ellenszenvet. Nem elég az érdeklődés felkeltése, 
hanem a pozitív érdeklődés felkeltésére kell törekedni. Az az előadó, aki ellen
szenvet ébreszt a megjelenésekor vagy a bevezetőben, eleve kedvezőtlen hoz
záállást alakít ki, megpecsételve a beszéde sorsát, még akkor is, ha egyébként 
fellépése kedvező hatást gyakorolna.
a. A beszéd ne kezdődjön mentegetőzéssel
b. Ne nyisson viccel, esetleg egy személyes mulatságos vagy kényes esettel

3. A fő gondolatok alátámasztása. A főbb gondolatok rögzítésére kisebb történe
tek, sztorik alkalmazhatók, melyek segítségével megmaradnak az üzenetek, és 
így felidézhetők lesznek záráskor vagy a későbbiekben is. A példák és hasonla
tok szemléletessé és emészthetőbbé teszik a beszédet, a statisztikai adatok és a 
szakértői vélemények az igazát bizonyítják és nyomatékosítják a beszédet.
a. Statisztikai adatok idézése,
b. Szakértőkre való hivatkozás,
c. Analógiák használata,
d. Szemléltetés verbálisán vagy vizuális eszközökkel.

4. Tettekre buzdítás. A beszéd befejező része a legfontosabb stratégiai pont. Az 
utoljára elhangzó szavak maradnak meg a leginkább, erre fognak a hallgatók a 
legjobban emlékezni.
a. Összegzés,
b. Tettekre buzdítás, konkrét cselekvés igénylése vagy mozgósítás.

5 Carnegie (1997. 211-235.) nyomán.
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3. Időtartam és ütemezés

A beszéd időtartamának meghatározása kritikus a sikerre nézve. Az aranyszabály a 
KISS, vagyis a Keep It Short Er Simple alkalmazása: a rövid, tömör és érthető beszéd 
követhető, a gyors zárást pedig mindig jó néven veszik. A beszédek típusától függ azok
nak a hossza is, ám minden esetben szem előtt kell tartani, hogy egy személy figyelem- 
távja mintegy 7 perc, vagyis ennyi ideig képes aktívan figyelni. Megfelelő technikákkal 
ez a figyelemtáv kitolható akár 15 percre is, de ez általában már látványos bemutatást és 
vizuális személtetőket is igényel. A figyelemküszöb 40-60 perc, ennyi ideig képes egy 
személy folyamatosan figyelni (ez az iskolai órák időtartama is), amely gyakorlással kitol
ható másfél-két óráig. A felszólalónak a feladata megfigyelni azt is, hogy a hallgatóság 
mennyire fáradt, mióta tartanak a felszólalások, és esetenként szünetet kérhet. A szünet 
ideje 7-20 perc, a hallgatóság lélekszámának és az előadóterem elhelyezkedésének függ
vényében (megfigyelések szerint egy cigaretta elszívása mintegy 7 percet vesz igénybe). 
A figyelemtáv fenntartására, illetve a figyelemküszöb kitolására több módszer is alkal
mazható, melyek közül néhányról részletesebben is szó esett a beszédek kapcsán:

• Szemkontaktus,
• Hanghordozás, hangerősség változtatása,
• A beszéd sebessége (gyors a figyelemfelkeltéshez, lassú a magyarázáskor),
• Hanghatások,
• Vizuális szemléltetők,
• Gyakorlati bemutatók, demók,
• A szemkontaktus irányítása (szemléltető-szemkontaktus-rajz/grafikon),
• Meglepő bevezetés (bangs): megdöbbentő kijelentések, adatok stb.,
• Szemléletes példák, könnyed, humoros megjegyzések,
• Saját tapasztalatok, konkrét esetek beépítése,
• Előadók váltása (hosszabb előadások, képzések esetében),
• Megfelelő szellőztetés és a gondolkodást segítő ivóvíz.

Könyvészeti hivatkozások:
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A NYILVÁNOS BESZÉD GYAKORLATA (II.) 
(EMLÉKEZTETŐ)

A hatásos beszéd tartalmi felépítése

Elvárások az előadóval szemben a beszédre és a hallgatóságra vonatkozóan:
1. Csak olyasmiről beszéljen, amire ismeretei és tapasztalatai feljogosítják.
2. A téma legyen mindig izgalmas számára.
3. Tartsa fontosnak, hogy mondanivalóját megoszthassa a hallgatósággal.
A leggyakoribb tartalmi hibák:
• Túl sok információt akar átadni,
• Elvész a részletekben,
• Kitér az egyenes válaszadás elől,
• Olyasmiről nyilatkozik, amihez nem ért vagy nincs felhatalmazva,
• Más személyt vagy szervezetet támad,
• Negatív véleményeket vagy üzeneteket fogalmaz meg.

Gyakorlati technikák

A non-verbális csatornák és a beszéd stílusa közvetíti az átadott információk és 
benyomások jelentős részét, mintegy kétharmados arányt téve ki a paranyelv és a 
beszédstílus, és legtöbb 25-30%-ot a beszéd tartalma. A politikai beszédek és felszó
lalások esetében az egyéniség kifejezése a következő megoszlás szerint alakul:

• 70% -  a paranyelv: megjelenés, fellépés és non-verbális kommunikáció,
• 20% -  a beszédstílus: hangszín, erősség, sebesség, hanglenyomat,
• 10% -  a tartalom: a verbálisán közölt szavak továbbított gondolatok.
Egy hosszabb beszéd gondolati egységekre bontott, melyeket színesebbé és érthe

tőbbé lehet tenni annak érdekében, hogy a hallgatóság ne veszítse el a gondolatok 
fonalát, és érdekesnek tartsa a beszédet.

A hallgatóság figyelmének felkeltése már az első pillanatban:
a. Nyitás egy megtörtént esetről szóló példával,
b. Várakozás felkeltése,
c. Döbbenetes vagy váratlan tény ismertetése (de nem bulvártéma),
d. Hallgatóság bevonása (pl. kézfeltartásos szavazás),
e. ígéret, hogy a beszéd hozzásegíti a hallgatókat valaminek a jobb megértéséhez,
f. Szemléltetőeszközök használata.
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Az előadó soha ne ébresszen ellenszenvet:
a. A beszéd ne kezdődjön mentegetőzéssel,
b. Ne nyisson viccel, esetleg egy személyes mulatságos vagy kényes esettel.

A fő gondolatok alátámasztása:
a. Statisztikai adatok idézése,
b. Szakértőkre való hivatkozás,
c. Analógiák használata,
d. Szemléltetés tárgyakkal és anélkül.

Tettekre buzdítás:
a. Összegzés,
b. Tettekre buzdítás, konkrét cselekvés igénylése vagy mozgósítás.

A beszéd időtartamának meghatározása kritikus a sikerre nézve. Az aranyszabály 
a KISS, vagyis a Keep It Short & Simple alkalmazása: a rövid, tömör és érthető beszéd 
követhető, a gyors zárás pedig mindig jó néven vett. Egy személy figyelemtávja mint
egy 7 perc, vagyis ennyi ideig képes aktívan figyelni. Megfelelő technikákkal ez a 
figyelemtáv kitolható akár 15 percre is, de ez általában már látványos bemutatást és 
vizuális személtetőket is igényel. A figyelemküszöb 40-60 perc, ennyi ideig képes egy 
személy folyamatosan figyelni (ez az iskolai órák időtartama is), amely gyakorlással 
kitolható másfél-két óráig. A figyelemtáv fenntartására, illetve a figyelemküszöb kito
lására több módszer is alkalmazható, melyek közül néhányról részletesebben is szó 
esett a beszédek kapcsán:

• Szemkontaktus,
• Hanghordozás, hangerősség változtatása,
• A beszéd sebessége (gyors a figyelemfelkeltéshez, lassú a magyarázáskor),
• Hanghatások,
• Vizuális szemléltetők,
• Gyakorlati bemutatók, demók,
• A szemkontaktus irányítása (szemléltető-szemkontaktus-rajz/grafikon),
• Meglepő bevezetés (bangs): megdöbbentő kijelentések, adatok stb.,
• Szemléletes példák, könnyed, humoros megjegyzések,
• Saját tapasztalatok, konkrét esetek beépítése,
• Előadók váltása (hossza előadások, képzések esetében),
• Megfelelő szellőztetés és a gondolkodást segítő ivóvíz.

Kulcsfogalmak: nyilvános beszéd, hallgatóság, beszédpillérek, paranyelv, beszéd- 
stílus, figyelemtáv, figyelemküszöb.
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HELYSZÍNI GYAKORLATOK

1. Ötletvihar
1. Nyitókérdés: Melyek a hiteles előadó jellemvonásai?
2. Nyitókérdés: Melyek a hatásos beszéd eszközei?
3. Nyitókérdés: Személyközi kommunikáció esetében milyen csatornákon továbbí

tódik az információ? Milyen a megoszlási arány a paranyelv, a beszédstílus és 
a tartalmi mondanivaló között?

2. Memóriateszt
Az előadó hétköznapi beszédstílussal felolvas néhány szót. A résztvevőknek ettől 

számítva egy perc áll rendelkezésükre, hogy leírják azokat a szavakat, amelyekre 
emlékeznek. A lista a következő: víz, róka, hal, tej, levél, só, ház, tenger, könyv, virág, 
herkentyű, pohár, doboz, erdő, sas, fazék, cukor, alma, ceruza, tojás.

Az idő letelte után a csoport közösen összegzi a szavakat, megfigyelve azok meg
oszlását. A várható eredmény szerint a felsorolás elején és végén hallott szavakra fog
nak a legtöbben emlékezi, illetve a különleges vagy szokatlan szavakra. Ezzel szem
léltethető, hogy egy beszéd alkalmával a hallgatóságban is leginkább a kezdés és a 
befejezés, illetve a szokásostól eltérő részek maradnak meg.

Érdemes kipróbálni olyan listával is, amely nem semleges, érzelmi kötődésektől 
mentes szavakat sorol fel, hanem a szavak mindegyike érzelmi töltést is hordoz (pl. a 
Kosztolányi által meghatározott tíz legszebb magyar szó]

Gyapay (1998. 53.) nyomán

3. Bekezdésszerkesztés
A résztvevők egyénileg vagy 2-3 fős csoportokat alkotva vesznek részt a játékban. 

Minden résztvevő/csoport egy-egy tételmondatot kap, amelyre fel kell építsen egy 
bekezdést, felhasználva az ismertetett bekezdés-szerkesztési módszereket. Bármilyen 
módszer, eszköz, vagy stílus alkalmazható, de a megalkotott szöveg egyetlen bekez
dés, vagyis gondolati egység kell legyen.

a. A pályaválasztást alaposan meg kell gondolni.
b. A hitelkártyának vannak előnyei.
c. A lányokra más mércét alkalmaznak, mint a fiúkra.
d. Az autópályák használata kíméli közvetlen lakókörnyezetünket.
e. A nagy bevásárlóközpontok veszélyeztetik a kiskereskedők forgalmát.
Az elkészült bekezdéseket a szerző(k) felolvassák, a többi résztvevőnek pedig rá 

kell jönniük, melyik volt a tételmondat (tartalmi megfogalmazásban, hiszen az erede
ti tételmondatot át lehet fogalmazni, be lehet olvasztani a szövegbe). Az elemzés és a 
következtetések levonása szintén csoportmunka.

Gyapay (1998. 53.) nyomán
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4. Beszédrögtönzés
A résztvevők egymás után kapnak egy-egy rövid beszédtípust (méltatás, jutalom

átadás, köszönet az ajándékért, és ezekhez társítva egy-egy felvezetést vagy köszöne
tét az előadónak) és egy beszédtémát. A résztvevők feladata rögtönözni egy legtöbb 
három perces, alkalomhoz illő felszólalást:

a. Rongyrázó Szövetség éves Nagydíja,
b. A Csavargyári Munka Hőse kitüntetés,
c. A Gyufagyűjtő Gyurka 45 éves tevékenységének méltatása,
d. Aranyalma Termesztők aranyoklevele a Kiváló Termesztőnek,
e. Az Állatkerti Felvigyázók Szövetségének alakuló bálja.
A gyakorlat célja oldani a feszültséget, játékos hangulatban megszólaltatni a részt

vevőket. Ugyanakkor már oda lehet figyelni a struktúra betartására, az üzenet megfo
galmazására, a kezdés és a zárás módszerére.

5. Villámfelszólalás
A résztvevők mindegyike (több résztvevő esetén 3-4 személy) kap egy rövid 

beszédtípust, amelyre rövid felkészülési idő alatt fel kell építenie egy formailag 
helyes beszédet. A kiértékelés a csoporttal közösen történik minden beszéd végén, 
amikor elsősorban az előadó mondja el, hogyan gondolta el a beszédét, mit érzett a 
felszólalás alatt, mit gondol sikeresnek, vagy mit javítana a beszédén. Ez után a cso
port is elmondhatja észrevételeit, közösen megbeszélve a felszólalást.

6. Eladás egy személynek
A résztvevők mindegyike kap egy-egy terméket, amelyet be kell mutatnia, és lehe

tőség szerint el kell adnia egy potenciális vásárlónak. Rövid felkészülés után a résztve
vők párokat alkotnak, egyikük lesz az eladó, a másik fél a vásárló. A bemutatás és a 
beszélgetés után a vásárló elmondja észrevételeit a bemutatással kapcsolatosan, majd 
szerepet cserélnek, és a másik fél mutat be, ismét kiértékeléssel zárva. A lényeg nem a 
termék technikai adatain, hanem az előadás stílusán és a meggyőzőerőn van. Az elő
adó szabadon megválaszthatja a termék tulajdonságát és forgalmazási feltételeit.

Javasolt termékek a mindennapi életből: fa gyerekjátékok, bőr deréköv, gyümölcs
joghurt, szemöldökcsipesz, hajnövesztő szer, pelenka, gumiabroncsok, hőközpont, 
aranyhegyű toll, műanyag hordó.

7. Eladás egy csoportnak
Az előző gyakorlat folytatása, a résztvevők (akár az előző gyakorlatban már megis

mert terméket) egy csoportnak mutatják be. Az előadó meghatározhatja, hogy kikből 
áll a hallgatósága (viszonteladók vagy végfelhasználók, bolttulajdonosok vagy vezető
ségi döntéshozók, háziasszonyok stb.). A bemutatót meg lehet szakítani kérdésekkel, 
közbe lehet avatkozni, mint érdeklődő vásárló, de a lényeg most sem a technikai rész
letekben van, hanem az előadás felépítésén, stílusán és a testbeszéden.

Gyakorló előadók vagy termékforgalmazók esetében a leghatékonyabb a kamerás 
gyakorlat, amely bemutató során egy felvevőgép is rögzíti az előadást, a visszajátszás 
pedig lehetőséget ad a bemutató kielemzésére. A tapasztalat azt mutatja, hogy elégsé
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ges, ha az előadó személy viszontlátja magát, máris rájön melyek voltak a bemutató 
erősségei, és hol szükséges korrigálni.

8. Beszédelemzés
A résztvevők csoportokat alkotnak, mindegyik csoport kap egy-egy ismert beszédet 

(lehetőleg az új- vagy modern korból). A feladat a rendelkezésükre álló 20 perc alatt 
kielemezni a beszédet, megfigyelve annak felépítését, érvelési módszerét, üzenetének 
megfogalmazását, a használt stiláris elemeket, esetleg a kulturális sajátosságokat, meg
indokolva, hogy szerintük mi lehetett a beszéd hatása az elhangzásának pillanatában.

Az értékelés bemutatása nyilvános is lehet (+10 perc az előkészületekhez), ekkor 
valaki felolvassa a beszédet, mintha nyilvános előadás volna, a csoport többi tagja 
pedig bemutatja az elemzést, értelmezi a szöveget.

ÖNÁLLÓ MUNKÁK

1. Sajtóanyag-vadászat
A feladat példát találni az írott sajtóban (egyénileg vagy csoportosan) minden 

olyan eszközre, amely a bekezdés, a tárgyalás vagy a befejezés során alkalmazható. 
Alaposabb munkát eredményez, ha minden személy ugyanazt a lapszámot vagy 
annak egyes fénymásolt anyagait kapja kézhez, és azokban azonosítja a használt esz
közöket, majd csoportosan kielemzik őket.

Érdekes következtetések vonhatók le a sajtóanyagok zárásának az elemzésekor. A 
cikket olvasva világossá válik, hogy mit szeretne elérni a szerző, a kérdés az, hogy a 
zárás azt támasztja-e alá?

2. Beszédírás
Minden résztvevő választ egy eseményt vagy ünnepélyes alkalmat, amelynek 

meghatározza a konkrét helyét és időpontját. Erre az alkalomra készít el egy öt perces 
beszédet, betartva annak minden formai és stiláris követelményét.

a. Egyetemi végzős évfolyam búcsúztatása,
b. Születésnapi köszöntő ismerős, barát számára,
c. Ismert személyiség születésnapi ünnepségére méltatás,
d. Épületavató beszéd,
e. Kulturális díj átadási beszéde.

3. Beszédírás vitatételekre
A résztvevők mindegyike kiválaszt egy-egy vitatételt, amelyre felépít egy beszédet 

(legalább a vázlatos gondolatmenet legyen írásban rögzített), és kidolgozza a pontos 
lezárást vagy befejezést megjelölve milyen hatást kíván elérni. A beszéd célja lehet
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ismertető vagy meggyőző, de eszközeit, illetve az elképzelt hallgatóságot mindenki 
maga választja meg. A javasolt 20 vitamondat a következő (de használhatók más vita
mondatok, sőt közmondások és szólásmondások is):

a. A sajtószabadság egy szép álom, semmi más.
b. A kormány köteles gondoskodni a polgárok jólétéről.
c. A pénz körül forog a világ.
d. A ló jobb, mint a traktor.
e. Ma jobban élünk, mint száz évvel ezelőtt.
f. Szállítsunk inkább vasúton.
g. A dohányzás magánügy.
h. A cenzúra védi a közízlést.
i. Az információ a legnagyobb hatalom.
j. Gutenberg kora lejárt.
k. Meg kell szüntetni a reklámot a televízióban.
l. A szülői pofon szükséges rossz.
m. Testvérek között természetes a veszekedés.
n. A barát az, aki nem mond feletted ítéletet.
o. A nők és férfiak alapvetően mások.
p. A család intézménye lassan kimegy divatból.
q. Inkább a válás, mint a veszekedés.
r. Az ember sorsa attól függ, hova született.
s. Bölcsebb dolog volna, ha a szülők választanának házastársat a gyerekeiknek.
t. Az őszinteség nem mindig kifizetődő.

A gyakorlat bonyolítható, ha a vitatételekre megírt beszédnek eleve maghatározott 
a hallgatósága (pl. a vitamondat céljáért folytatott sztrájk mozgósító beszéde). Az elké
szült beszédeket ezután a szerzők (gyakorló szónokoknál egymás között elcserélve) 
átírják egy más hallgatóság számára (pl. parlamenti felszólalás vagy munkástalálko
zó). Érdekes megfigyelni a gondolatmenet változást az érvrendszer változása miatt.

Gyapay (1998. 156-157.) nyomán
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.  A HÍRIG

A hírek felépítése

Struktúrájában és tartalmi vonatkozásaiban a hír a következő kérdésekre válaszol: 
ki, mit, hol és mikor cselekedett. Ezeket kiegészíthetik a hogyan és miért kérdések is. 
Az angol nyelvű szakirodalomban ez a 5W+1H néven ismert: who, what, where, 
when, why + how.

• Ki: a híranyag alanya. Az alanyt (szervezet, cég, párt, egy személy esetleg egy 
esemény vagy tevékenység) meg kell nevezni, esetleg ismertetni is.

• Mit: A hír, amit a dokumentum továbbít, kiemelve sajátosságait és újszerűségét.
• Hol: Az esemény helyszíne, mely általában fontos a célcsoport érintettsége 

miatt. Meghívókban nevezzük meg pontosan a helyszínt, esetleg mellékelhe
tünk térképet is a kevésbé ismert helyekről.

• Mikor: az esemény időpontja. Fontos a pontos dátum és a kezdési időpont, de 
mellékelhető a teljes program is, amennyiben egy hosszabb rendezvényről 
van szó.

• Miért: elmagyarázza és érthetővé teszi az esemény okát, létrejöttének célját, 
esetleg szükségességét. A magyarázat a célcsoport függvényében változhat, de 
mindig valósnak kell lennie, lehetőleg kétségbevonhatatlanul megindokolva.

Az újságíró vagy médiaszerv szempontjából az az esemény jelentős, melynek hír
értéke van. Éppen ezért a téma akkor jó, ha megfelel az alábbi kritériumoknak:

• Jól időzített információ: Az információ legyen újszerű és aktuális a nyilvános
ság számára (vagyis ne csak információ, hanem hír is legyen).

• Tartson számot helyi érdeklődésre: mondanivalónk legyen fontos az újságíró
nak és a médiafogyasztónak is. Minél inkább helyhez kötöttebb és közelebb 
van a hallgatóhoz, annál inkább szívesen fogadott hír a médiafogyasztó által.

• Legyen emberi vetülete: keressük meg a történetben rejlő érzelmi elemeket, 
vagy egyetemes igazságot, amelyre ráhangolódhat a médiafogyasztó.

• Konfliktus: kedveltek azok az események, melyben két egymással szembeni 
érdek vagy fél nyilvánulhat meg (a jó és a rossz harca).
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• Híresség: az esemény kapcsolódhat egy közéleti szereplőhöz, akinek neve 
hatással van az emberekre.

• Kivételesség: hangsúlyozzunk minden olyat az esemény kapcsán, amely a szo- 
katlanságát vagy rendkívüliségét mutatja.

• Hitelesség: Az információk mindig legyenek teljesen pontosak, a kérdéses 
részeket pedig független forrásokból vett információknak kell alátámasztaniuk. 
Az újságíróknak fontos a pontosság, ezért megjelölhetjük magukat a hírforráso
kat is az ellenőrizhetőség miatt.

A híreket, de általánosságban véve minden, médiában megjelenő közlést vagy 
információt két csoportba lehet sorolni:

1. Kemény hírek: a hagyományos értelemben vett hírek. Ezek lehetnek a tényri- 
portok vagy a tényfeltáró újságírás alapadatai, vitás kérdések elemzése vagy 
ellenőrzött információ-közlés.

2. Puha hírek: kis színes beszámolók az életmódról, apróbb érdekességekről. Ezek
nek kisebb hatásuk van a közérdekű vitákra, mint a kemény híreknek, de képe
sek befolyásolni a közvéleményt egyes kérdésekben. Éppen ezért a puha hír egy 
finomabb, de gyakran ugyanolyan hatékony csatorna az üzenet továbbítására.

A hír hatékonyságának fokozása

A lead-es hírszerkesztésben a tényhír két részre oszlik. Első mondata a lead, mely
nek célja, hogy informáljon az eseménnyel kapcsolatos alapvető tényekről, és felkelt
se az érdeklődést a téma iránt. A közlés választ ad a „Ki, mit, mikor, hol cselekedett?” 
kérdésre, felkeltve az érdeklődést, átadja a helyét a hír többi részének, a body-nak 
(hírtestnek). A hír teste választ ad a miért és hogyan kérdésekre, kielégítve a fogyasz
tó kíváncsiságát. Ilyenként egy fordított piramis alakul ki, melynek alapja, a rövid első 
része tartalmazza a lényeges információkat, és ahogy lefele halad a csúcs fele, követ
keznek a kevésbé lényeges információk.

A vizuális médiában a szerkesztőknek az a feladatuk, hogy folyamatosan lekössék 
a nézők figyelmét, mindig fogva tartva azok pillantását. Hogy ne szakadjon meg a gon
dolatsor, vagyis ne legyen alkalma a nézőnek megszakítani a szemkontaktust, korsze
rű szerkesztésmódot alkalmaznak. A szerkesztésmód lényege, hogy a szöveg és kép
sorok a következő sorrendet követik: esemény, ok, következmény, esemény. Az ese
mény ismertetése tulajdonképpen a lead, amely felütésként fogható fel, ezt követi rög
tön az ok megnevezése, majd részletesebben foglalkozik a hatásokkal és következmé
nyekkel. Végül, némileg átfogalmazott formában megismétlődik a tényhír, hogy 
ahhoz is eljusson az üzenet, aki menet közben kapcsolódott be, vagy figyelt fel a köz
lésre (ez is jelzi az audiovizuális hírszerkesztés specifikusságát).
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Mind az írott, mind az elektronikus médiában, a szerkesztés során a 4C néven 
ismert szerkesztésmód követelményrendszerének szempontjai érvényesülnek:

1. Correctness: korrekt, helyes közlések.
2. Clarity: világos szerkezet és egyszerű fogalmazásmód.
3. Concision: tömörség.
4. Colour: színes tartalom.

A hírszerkesztés hibái

A hírszerkesztés elsődleges jellemzői a gyorsaság és a pontosság, ezért a minőségi 
munka nagy szakmai tapasztalatot és rutint igényel. Ennek ellenére megesik, hogy vala
melyik médiaképviselő vét az alapelvek ellen, és (általában a médiaszerv felelőtlensége 
miatt) ellenőrzés és korrektúra hiányában ezek a helytelen módszerek rögzülnek, a mun
kamódszer általános jellemzőjévé válva. A romániai politikai újságírást figyelve, a leg
gyakrabban fellelhető hibák és azok kezelése a következő pontokban foglalhatók össze:’

1. Az egyes szám első személy használata. Elsősorban a kezdő újságírókra jellemző, 
hogy a véleményüket büszkén, saját személyük hangsúlyozásával együtt fejtik ki.

2. Túl hosszú bekezdések. A mondatok legfeljebb 15-20 szavasok legyenek, mel
lőzve az alárendelő mondatszerkezeteket. Egy bekezdés egy gondolatnál többet 
ne tárgyaljon, esetenként pedig egy gondolat akár két-három bekezdésen 
keresztül is folytatódhat.

3. Az „azt mondta” ige kerülése. A cselekedet árnyaltabb megjelölésére rokon 
értelmű szavak használhatók, mint „azon a véleményen van”, „úgy gondolja”, 
„véleménye szerint”, „felszólítja”, „következtetése szerint”, „elismerte” stb., 
annak ellenére is, hogy a szinonimák sokszor szubjektív véleménykifejtésre 
adnak lehetőséget.

4. A „mondta” vagy a „nyilatkozta” ige mondat eleji vagy végi szerepeltetése. A
mondatok megtörhetők egy-egy gondolat végén, és oda lehet behelyezni a 
hivatkozást, elkerülve a „bejelentést” vagy a „következtetés” érzését.

5. Idézetek túltengése. A szó szerinti idézések nagyobb hitelt kölcsönöznek az 
anyagnak, ennek ellenére figyelembe kell venni azt, hogy az idézetek szerepe a 
megfogalmazott hír alátámasztása, nem vehetik át magának a hírnek a szerepét.

6. Rejtett idézetek. Sokszor, bár szó szerint átvett, nincsen idézőjelbe téve az idé
zet, vagy elvesztődik valahol a szövegtestben. Az idézeteket érdemes kiemelni, 
mivel alapvető részei a híreknek, esetleg a szövegtest elejére helyezni, vagy 
külön bekezdésben kiemelni. 1

1 Forrás: Săftoiu (2003). 97-101.



7. Egyetlen információforrás használata. Az egyetlen hírforrást használó anya
gok torzak, szubjektivek lesznek. Ezért szükséges a „háromforrásos hírszer
kesztést” alkalmazni: reaktív (egy eseményre adott reakciók), informatív (meg
erősít egy eseményt) és hatósági (hivatalos alátámasztó vagy cáfoló álláspont). 
Ezzel a módszerrel kiszűrhetők a pontatlanságok és a vaklármák.

8. A rejtett lead. Az alapvető információknak mindig a lead-ben kell szerepelniük, 
nem az utána következő bekezdésekben. Általában a kezdő újságírókra jellem
ző, akik nem tudják kiemelni a legfontosabbakat a közölt információk közül.

9. A „tegnap” vagy „ma” kezdésű hírek. Bár az időpont az alapvető információk 
közé tartozik, tehát a lead-ben kell szerepelnie, a már megtörtént eseményről 
való tudósítás az anyag régi mivoltát, fölöslegességét sugallja. Ezért az ilyen jel
legű időpont-megjelöléseket hátrébb kell tolni a nyitómondaton belül.

10. Érdektelen tudósítás. A hírnek pergőnek, gyorsnak kell lennie, az alapvető 
információkkal, leíró képekkel és eseményekkel, hogy élet legyen az anyagban. 
A részletező leírások, a saját vélemény megfogalmazása lassítja az anyagot, 
vontatottá, unalmassá teszi.

11. Hibás névhasználat. Az anyagban szereplő személyekre először a teljes nevükön 
és a funkciójuk megjelölésével kell hivatkozni, ezután lehet használni csupán a 
családnevüket a keresztnév elhagyásával, esetleg csak a funkciójukat. Kivételt 
képez a névhez társított nemesi rangok használata (pl. Erzsébet királyné).

12. Pontos hivatkozások. Nem elég a nevet említeni, a funkciót is mellékelni kell. 
Amikor pedig egy státusról van szó, pontosítani kell, hogy a médiafogyasztó 
pontosan be tudja azonosítani, milyen szereplőről van szó (pl. ha a nyilatkozó 
egy diák, akkor a diákstátus mellett megjelenik az oktatási intézménye vagy a 
szakiránya és az évfolyam is).

13. Szubjektív megjegyzések vagy a saját vélemény kifejtése. A híreknek objekti
ven kell tájékoztatniuk, a médiaképviselő saját véleményének a megfogalmazá
sa nélkül. A vélemények más műfajokon belül kapnak helyet, mint pl. a vezér
cikk vagy a kommentár (elemzés).

14. A melléknevek és határozószók túlzott használata. Bár a megértéshez szüksé
ges a határozószók használata, ezek teret engednek a szubjektív hírközlésnek. 
A híreknek elsősorban a főnevekre és a semleges igékre kell épülniük.

15. Általános következtetések. A hírek zárómondata gyakran általánosít, követ
keztetést von le, esetleg egy fülbecsengő zárómondat, amely nem megengedett 
az objektivitásra törekvő műfajokon belül.

16. Klisék és az állandó jelzők. A közhelyeket és gyakori szófordulatokat kerülni 
kell, akárcsak az állandó jelzőket, pl. „a Gólkirály” stb. Ezek sablonszerűvé 
teszik az anyagot, és kifejezik a médiaképviselő hozzáállását a szóban forgó 
személyhez. Éppen ezért a nevek mellett csupán a funkciók és rangok szere
pelhetnek.

17. A szakkifejezések. A szakzsargon követhetetlenné teszi a médiaanyagot, mivel 
a fogyasztók nem rendelkeznek szakvégzettséggel minden területen. Ezért a 
szakember által elmondottakat is gyakran le kell fordítani, közérthetővé kell 
tenni.
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18. Lényegtelen részletek. A túl hosszú és fölösleges részletek az anyagot élvezhe
tetlenné teszik. Ezért sűríteni kell, és csupán a releváns részleteket kell kiemel
ni (szintetizálás).

19. Terjengős szerkezet. A hosszú bekezdések, szerteágazó mondatok érthetetle
nek az olvasó számára, ezért nem is fogja elolvasni. Ezért sűríteni kell a mon
danivalót, rövidíteni a mondatokat, és mellőzni vagy elmagyarázni a ritkább 
szavakat, zsargonnyelvet.

Könyvészeti hivatkozások:

1. A Media Guidebook. United States Information Agency. 5-6.
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Betéti Társaság, Budapest, 1994. 230-232.
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lám sorozat, 2004.
4. Săftoiu, Claudiu: Jurnalismul politic. Manipularea politicienilor prin mass-media, manipularea 
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AZ ESEMÉNYTŐL A HÍRIG 
(EMLÉKEZTETŐ)

A hír felépítése
Struktúrájában és tartalmi vonatkozásaiban a hír a hírpiramis felépítését követi 

(az öt W), vagyis válaszol a következő kérdésekre: Ki, Mit, Hol, Miért, Mikor. Ezeket 
még kiegészíthetik a Hogyan és Kivel kérdések is.

• Ki: a híranyag alanya. Az alanyt (szervezet, cég, párt, egy személy esetleg egy 
esemény vagy tevékenység] meg kell nevezni, esetleg ismertetni is.

• Mit: a „hír”, amit a dokumentum továbbít, kiemelve sajátosságait és újszerű
ségét.

• Hol: az esemény helyszíne, mely általában fontos a célcsoport érintettsége 
miatt. Meghívókban nevezzük meg pontosan a helyszínt, esetleg mellékelhe
tünk térképet is a kevésbé ismert helyekről.

• Mikor: az esemény időpontja. Fontos a pontos dátum és a kezdési időpont, de 
mellékelhető a teljes program is, amennyiben egy hosszabb rendezvényről van 
szó.

• Miért: elmagyarázza és érthetővé teszi az esemény okozatát, létrejöttének cél
ját, esetleg szükségességét. Lehetőleg kétségbevonhatatlanul indokoljuk meg.

Az újságíró vagy médiaszerv szempontjából az az esemény jelentős, melynek hír
értéke van. Éppen ezért a téma akkor jó, ha megfelel az alábbi kritériumoknak:

• Jól időzített információ: az információ legyen újszerű és aktuális a nyilvános
ság szemében (vagyis ne csak információ, hanem hír is legyen).

• Tartson számot helyi érdeklődésre: mondanivalónk legyen fontos az újságíró
nak és a médiafogyasztónak is. Minél helyhez kötöttebb és közelebb van a hall
gatóhoz, annál szívesebben fogadja a hírt a médiafogyasztó.

• Legyen emberi vetülete: keressük meg a történetben rejlő érzelmi elemeket 
vagy egyetemes igazságot, amelyre ráhangolódhat a médiafogyasztó.

• Konfliktus: kedveltek azok az események, melyben két egymással szembeni 
érdek vagy fél nyilvánulhat meg (a jó és a rossz harca).

• Híresség: az esemény kapcsolódhat egy közéleti szereplőhöz, akinek neve 
hatással van az emberekre.

• Kivételesség: hangsúlyozzunk minden olyat az esemény kapcsán, amely a szo- 
katlanságát vagy rendkívüliségét mutatja.

• Hitelesség: az információk mindig legyenek pontosak, a kérdéses részeket
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pedig független forrásokból vett információknak kell alátámasztaniuk. Az 
újságíróknak fontos a pontosság, ezért megjelölhetjük magukat a hírforrásokat 
is az ellenó'rizhetőség miatt.

Mind az írott, mind az elektronikus médiában a szerkesztés során a 4C néven 
ismert szerkesztésmód követelményrendszerének szempontjai érvényesülnek:

1. Correctness: korrekt, helyes közlések.
2. Clarity: világos szerkezet és egyszerű fogalmazásmód.
3. Concision: tömörség.
4. Colour: színes tartalom.

Kulcsfogalmak: esemény, hír, hírpiramis, hírérték, lead és body, hírszerkesztés.
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HELYSZÍNI GYAKORLATOK

1. Filmvetítés: a Romeo és Júlia film nyitóképei (eseményből hír).
Szemléletes bemutató, amint egy klasszikus színmű felvezetőjét hírként mutatják

be. A résztvevők feladata, hogy megindokolják, miért lehet hírként értelmezni a bemu
tatott részt.

(Valójában a televíziós jelenet tartalmazza a hírpiramis elemeit, kellően újszerű és 
érdekes, ismert személyekről és emberi érzésekről beszél.)

2. Címalkotás: megfelelő cím megfogalmazása hírek számára.
A résztvevők mindegyike kap egy-egy fejléc és cím nélküli hírt vagy tudósítást 

(összesen három-négy anyagot kapnak kézhez a résztvevők, tehát többen is foglalkoz
nak ugyanazzal a hírrel, anélkül, hogy tudnának egymásról). A feladat egy megfelelő 
húzó címet találni a hír vagy tudósítás számára. Ez után az azonos anyagon dolgozók 
sorban bemutatják a saját munkájukat, megindokolva, esetenként megvédve.

3. Híralkotás: esemény átírása rádiós hírré.
A résztvevők háromfős csoportokat alkotnak, mindegyikük megkapja egy esemény 

leírását. A feladat megismerkedni a leírásokkal, kivonatolni a tartalmi részeket, amelyek 
a hír szempontjából fontosak, majd ezek alapján megszerkeszteni a felolvasható hírt.

Az esémények leírása az ismert Arany János balladákban található, ezeket megis
merve a résztvevőknek el kell képzelniük a teljes történeteket, a hozzáállásokat, érzel
meket, kiegészítve a saját fantáziájukkal a hiányzó részeket. Az eseményt és eseten
ként konfliktusokat is felfedő balladák a következők:

a. Tetemrehívás
b. V. László
c. Hídavatás
d. Vörös Rébék
e. Szondi két apródja

A gyakorlat színesíthető, ha ugyanazt az eseményt különböző formájú (írott és fel
olvasott) vagy különböző stílusú hírré kell átalakítani:

a. BBC vagy Kossuth rádiós tényközlő hír
b. Távirati iroda, médiaügynökségi hír
c. Szenzációhajhász, átütő hír
d. Lakossági felszólítás, figyelemfelhívás
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4. Hírszerkesztés: adott címre hírt szerkeszteni
A balladáknál maradva, minden csoport megkapja az Arany János: Ágnes asszony 

ballada szövegét. Egymás feladatáról nem tudva, minden csoport más-más címhez 
kell hírt szerkesszen:

a. Elhunyt Ágnes asszony.
b. ítélet született Ágnes asszony ügyében.
c. Hidegvérű gyilkosság! A tettesre a folyónál találtak rá.

A feladat érzékelteti, hogy ugyanannak az eseménysorozatnak más-más részét 
kiemelve, teljesen különböző szempontú és hangulatú híreket lehet szerkeszteni.

5. Hírtálalás: ugyanazon esemény (valós, újságból ollózott leírás) bemutatása több 
szempont szerint -  dokumentálással együtt már önálló munka is lehet.

ÖNÁLLÓ MUNKÁK

1. Hír-rekonstruálás
Minden résztvevő kiválaszt egy kisebb, pontszerű (egyszeri alkalmas) eseményt a 

közelmúltból, amely megjelent a sajtóban. A feladat a tudósítás vagy esemény alap
ján megfogalmazni a hírt, figyelembe véve annak sajátosságait. A hírt egy húzó cím
mel is elláthatják.

A gyakorlat célja objektiven dolgozni a rendelkezésre álló információkkal, a fel
adat során átismételve a hír műfaji sajátosságait.

2. Esemény-rekonstruálás
A résztvevők kiválasztanak egy vitatott eseményt a közelmúltból, amelyről több 

sajtóanyag is megjelent. A feladat egybevetni három-négy forrást, amely ugyanazzal 
az eseménnyel foglalkozik, és ezek alapján elgondolni és leírni az eredeti eseményt.

A gyakorlat célja az információkkal dolgozni, szelektálva a lényeges adatokat, 
ugyanakkor érzékeltetni az eltéréseket különböző médiacsatornák szemléletei között, 
felhívva a figyelmet a csökkent objektivitásra.





A SAJTÓKÖZLEMÉNY

A sajtóközlemény az a tájékoztató dokumentum, amelyet a szervezet készít el a sajtó 
képviselői számára, egy standard, áttekinthető formátum keretében tömören és célratö
rően nyújt információkat. A szervezet és a sajtó kapcsolattartásának alapdokumentuma, 
melynek létezését mindkét fél igényli, hiszen a szervezet ez által beszámolhat tevékeny
ségeiről és állásfoglalásairól, a médiaképviselők pedig hiteles adatokhoz jutnak, olyan 
hivatalos állásfoglalásokhoz, melyek lényegesen megkönnyítik munkájukat.

A sajtóközlemény többféleképpen meghatározható, ám a jellemvonásokat össze
sítve elmondható róla1, hogy:

• egy hivatalos közlemény vagy dokumentum, amelyet egy szervezet továbbít 
egy másik intézménynek vagy személynek;

• információt továbbít egy elképzelésről, termékről vagy szolgáltatásról, ese
ményről, vagy helyzetről, amely a széles közönséget vagy egy jól meghatáro
zott célcsoportot érinthet;

• célzottan az informáló sajtószervek számára kialakított, a leközlés és a terjesz
tés érdekében;

• mindig írott formában továbbított.
A sajtóközlemény valójában a legegyszerűbb mód, ahogy egy szervezet eljuttathatja 

a közlendőjét a sajtón keresztül a célcsoportjaihoz. A média számára pedig ez egy olyan 
dokumentum, amelyből értesül a szervezettel kapcsolatos eseményekről és szándéká
ról, hogy megjelenne a nyilvánosságban, ezért a közlemény nyomán elindulva utána
néz az eseménynek. Ám ahhoz, hogy egy tájékoztatót egy sajtószerv leközöljön, rendel
keznie kell néhány elemmel, melyek a hírértéket biztosítják (újszerű, aktuális informá
ciók, széles közönséget érintsenek stb.). Fontos kiemelni, hogy a sajtóközlemény nem 
reklám, amely a megrendelő igényei szerint fog megjelenni, hanem a kibocsátása után 
a szervezet már nem rendelkezik semmiféle joggal. A médiaképviselők és a szerkesztő
ségek döntik el, hogyan használják a kapott tájékoztatót, leközlik-e azt egészében, eset
leg részleteket belőle, kiegészítik más adatokkal, esetleg egyáltalán nem hozzák nyilvá
nosságra. Kiegészíthetik más információkkal, megkérdezhetnek más érintett feleket, ha 
vannak, átszerkeszthetik és átírhatják, vagyis megváltoztathatják az információ környe
zetét, ám mindvégig vigyázva arra, hogy az eredeti információ ne torzuljon.

1 AB. Dagenais (1990. 41.) szerinti összesítés fordítása.
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A közlemény minden esetben a szervezet saját közlésének számít, amely minden 
esetben a szervezet hivatalos álláspontját vagy meghívását jelenti. Mivel a szervezet 
felelősséget vállal a kiadott sajtóközlemények tartalmáért, ezek átvételének minden 
esetben pontosnak kell lennie, hivatkozva az információ forrására. A sajtósok számára 
tehát a közlemények információforrások, melyek a különböző műfajok háttereként szol
gálnak, az értékét pedig az információ újszerűsége és az általa várhatóan kiváltott érdek
lődés határozza meg, e két szempont szerint rangsorolják a szerkesztőségek a beérkezett 
információkat és közleményeket. Azért, hogy a leközlés szempontjainak megfeleljen a 
sajtóközlemény, formailag és tartalmilag helyes legyen, vonzó a sajtos számára, illetve 
jól időzítve jusson el a megfelelő sajtószervekhez, a szervezeteknek ajánlatos egy szak
mában járatos médiaszakembert vagy sajtóiroda-vezetőt alkalmazniuk.

A sajtóközlemények osztályozása

Az átadott információ típusa szerint a sajtóközlemények lehetnek:
• tájékoztató közlemények, amelyek információkat, statisztikai adatokat vagy 

egyszerűen meghívásokat közölnek;
• állásfoglaló közlemények, melyek egy véleményt vagy hozzáállást közvetíte

nek. Ezek lehetnek tiltakozások, fellebbezések-pontosítások vagy vádak.
A továbbított tartalmuk alapján, illetve a továbbító médiacsatorna szerint, B.

Dagerais szerint a sajtóközlemények csoportosíthatók.2
1. Meghívó. Amint a neve is mutatja, a médiaképviselők számára kiadott meghívó

ról van szó, amely felkéri őket valamilyen rendezvényen való részvételre (elsősor
ban a specifikusan a sajtó számára előkészített rendezvények, esetleg azok az 
alkalmak, ahol különösen fontos a sajtosok jelenléte). Pontosan megjelöli az ese
mény típusát, a találkozó témáját és célját, a szervezet nevét és elérhetőségét, a 
rendezvény helyszínét és időpontját, esetleg a megközelíthetőségét vagy további 
részleteket a rendezvénnyel kapcsolatosan. A meghívót egy-két héttel a rendez
vény előtt illik kiküldeni, névre szóló címzéssel.

2. Emlékeztető. Ismételt meghívó, amelynek célja emlékeztetni a médiaképviselőket 
a már egyszer kiküldött meghívóra. Fontos kiemelni, hogy ez egy ismételt meghí
vás, és bele lehet foglalni a rendezvénnyel kapcsolatos kiegészítő, figyelemfelkel
tő információkat is. Az emlékeztető meghívóknak az esemény előtt két-három 
nappal ajánlatos megérkezniük a szerkesztőségekbe vagy a sajtosokhoz, amikor 
azok az elkövetkező napok programját tervezik.

2 AB. Dagenais (1990. 43-71.) szerinti összesítés fordítása és átdolgozása.
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3. Értesítő (hirdetés). Célja az, hogy a médiaképviselőkhöz juttasson el információ
kat azokkal a rendezvényekkel kapcsolatosan, amelyeknek fontos a médiajelenlé
tet biztosítani a széleskörű részvétel érdekében (pl. kiállítások, sportrendezvé
nyek, leleplezések stb.). Széleskörű rendezvényről közöl információkat, és igyek
szik felkelteni a sajtosok érdeklődését is, hogy azt közlésre érdemesnek tekintsék, 
megadva a kapcsolatcímeket vagy a további információk elérésének módját. Elég
séges információval kell rendelkeznie ahhoz, hogy ennek alapján legalább egy fel
hívás megfogalmazható legyen.

4. Statisztika. A szervezet tevékenységével vagy érdekszférájával kapcsolatos pontos 
adatokat közöl. Mivel a statisztikák általában egy újdonságra hívják fel a figyelmet, 
viszonylag tárgyilagosak és objektívek, ezért könnyen átvehetők, a számok és az 
összehasonlító adatok gyakran képezik a hírek tárgyát.

5. Tájékoztató (informáló közlemény). A leggyakrabban használt sajtóközlemény 
típusok, amelyek általában egy szervezet nagyobb méretű rendezvényeiről szól
nak (új termék vagy szolgáltatás bevezetése, épület-felavatás, az elnöki tisztségvi
selő cseréje). Amennyiben nagyobb vagy folyamatos rendezvényről van szó, ame
lyet több tájékoztatóval tanácsos megoldani, akkor az első egy összefoglaló közle
mény lesz a teljes eseménysor rövid kivonatával, a következő tájékoztatók pedig 
kiegészítő közlemények, amelyek az összefoglaló egyes pontjait tárgyalják részle
tesen. Célszerű akkor alkalmazni, amikor nagyobb rendezvényről van szó, több 
esemény zajlik, többen nyilatkoznak, és mindezeknek az információknak egy köz
leménybe való összeszorítása megnehezítené a sajtosok eligazodását és munkáját, 
vagy annyira specifikusak, hogy csupán néhányan fogják felhasználni azokat.

6. Politikai tájékoztató. Célja valamelyik politikai szervezetnek vagy egy tagjának 
kedvező arculatot építeni. A kiadott nyilatkozat, bár szerepét illetve propaganda
dokumentum lehetne, szövegezésének és formátumának mégis könnyednek, ért
hetőnek kell lennie. Fontos elkerülni az átpolitizáltságot, amelyet a sajtosnak át 
kell fogalmaznia, és gyakran megbélyegzi a szervezetet. A politikai tájékoztatók 
mindig személyesítettek, hiszen a célcsoport támogatását szeretné megszerezni, 
illetve egy kedvező hozzáállást kialakítani a szóban forgó személyről.

7. Hivatalos közlemény. A politikai és közigazgatási intézmények jellegzetes közle
mény-típusa, de használhatják azok a szervezetek is, amelyeknek döntései és az 
általuk hozott változtatások a lakosság egy széles rétegét érintik (pl. a vasút vagy 
valamely nagyobb szolgáltató). A közölt adatok fontossága és hitelessége miatt, 
illetve a célcsoport kiterjedtsége miatt (hivatalos értesítőnek is nevezik) általában 
minden tömegtájékoztatási eszköz átveszi a tartalmát. 8

8. „D’arriére plan”-típusú közlemény. Kiegészítő dokumentum, amely nem megírt 
hírt, vagy magas hírértékű információt tartalmaz, hanem adatokat, háttér-informá-
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ciókat szolgáltat egy személyről vagy egy szervezetről. Hivatkozásokat és kiegészí
tő adatokat tartalmaz a sajtosok által jól ismert személyről, szervezetről vagy ese
ményről, amelyről más értesítők mondják el az aktuális híreket. Éppen ezért ez a 
közleménytípus soha nem önmagában, hanem egy olyan másik közlemény mel
léklete, amely az aktuális információkat tartalmazza. A két közlemény képezi 
valójában a sajtómappa alapdokumentumait.

9. Állásfoglaló közlemény. Olyan közlemény, amely egy szervezet valamely problé
mához, közéleti eseményhez való hozzáállását fejezi ki. Több típusa ismert:
• fellebbezés, amely által a szervezet a döntését vagy állásfoglalását közli vala

milyen eseménnyel vagy helyzettel kapcsolatosan;
• provokáció, amely által a szervezet megvádol vagy leleplez egy személyt vagy 

egy folyamatot;
• tisztázás, amely által a szervezet pontosít vagy felhívja a figyelmet a saját tevé

kenységének valamely részletére;
• hibapontosítás, amely által a szervezet pontosít vagy elmagyaráz olyan infor

mációkat, amelyek a szervezet arculatára káros hatással voltak.

10. Errata. Abban az esetben adja ki a szervezet, ha az előzetesen kibocsátott közlemé
nyekben hibás információt közölt. Általában a kisebb hibákkal kapcsolatosan 
(helyesírás vagy elütések, pontatlan megfogalmazás) nem szokás pontosítani, eze
ket általában a szerkesztőségek kijavítva közlik le, fölösleges újabb közleményekkel 
terhelni őket. Vannak azonban olyan esetek, amikor egy döntés megváltozik, eset
leg a szervezet vezetősége úgy dönt, hogy nem kell minden információt leközölni, 
esetleg súlyos tartalmi hibák csúsztak be, ilyenkor indokolt az errata küldése. Aján
lott a szervezetnek belátnia a hibáját, esetleg elnézést kérni, vagyis közvetlenül 
megfogalmazni a tévedést, mivel ezt jobb néven veszik a médiaképviselők is. Az 
errata-küldés a sajtóiroda ritka és különleges közbeavatkozását jelenti, mivel a 
gyakran kiadott erraták miatt a szervezetet megbízhatatlannak fogják titulálni, 
figyelmen kívül hagyva a közleményeit.

11. Televíziós és rádiós közlemény. A televíziós és rádiós közlésre előkészített értesí
tők csoportja, amelyek lényegesen rövidebbek, két-három bekezdésre tagoltak, 
figyelembe véve a behatárolt időkereteket, és így módosítás nélkül átvehetők a hír
adók vagy közérdekű hirdetések rovatába.

12. Videó-tájékoztató. A videó-tájékoztatók olyan összetett anyagok, melyek előre elő
készített képsorokat és magyarázó szövegeit is tartalmazzák. Az anyagot úgy épí
tik fel és vágják össze, hogy a szerkesztőség módosítások nélkül leadhassa. A 
videó-tájékoztatók elkészítése ideális volna, mivel általában csupán az írott sajtó 
és a rádiók számára szokás átvehető információkat szolgáltatni, viszont ezek elké
szítése körülményesebb, hosszabb időt és nagyobb anyagi ráfordítást igényel, 
ugyanakkor nehezebb minden tv-csatorna számára a stílusának, közlési politiká
jának, esetenként a minőségi elvárásainak megfelelő szempontokat betartani.
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A sajtóközlemények életciklusa

Miután tisztázott, milyen típusú sajtóközlemény a legmegfelelőbb az információ 
továbbítására, a sajtóiroda munkatársai nekiláthatnak a sajtóközlemény elkészítésé
nek. Az elkészítési folyamat néhány jól meghatározott lépést követ.

1. A sajtóközlemény előkészítése

A hatékony közlemény elkészítésekor figyelembe kell venni a közlésre szánt 
információ hírértékét, hiszen nem mindig az a lényeges a sajtó számára, amit a kibo
csátó fél annak lát, és hírnek is csak az számít majd, amit ténylegesen közzétesz a 
média. Az információ leközlésének a módja is különbözik, változik a hírek közt elfog
lalt helye szerint, függ attól is, hogy általánosan informáló vagy szakosodott, helyi 
vagy központi sajtószervről van szó. Ezért fontos tudni, melyik célcsoporthoz kell 
eljutnia az üzenetnek, és milyen sajtószerv számára készül a közlemény.

A közkapcsolatok szempontjai szerint a kibocsátott közlemények hírei két alapve
tő csoportba sorolhatók.3

1. Véletlenszerű hírek: váratlanul felbukkanó, ellenőrizetlen és irányítatlan hírek, 
melyek esetében a közleményeket azonnal átveszi a sajtó, az újdonság ereje alapozza 
meg a hírértékét. Ilyenek a tragédiák, az ember által okozott nagyméretű balesetek 
vagy a természeti katasztrófák.

2. Létrehozott hírek: előre megtervezett és beütemezett hírek, amelyeket általában 
a sajtóosztály alakít ki és adagol. Ezek közlését alaposan meg kell tervezni, mivel nem 
rendelkezik a hírértékét növelő elemekkel, ezért nem garantálható a leközlése. Ebbe 
a csoportba tartoznak az új termékek piacra vitele, a fejlesztési vagy bővítési tervek, 
kiállítások, eredmény-beszámolók.

A hírértéket tehát mindig a célközönség és a megcélzott médiaszerv profilja hatá
rozza meg. Ennek tudatában többféleképpen is be lehet mutatni egy eseményt, attól 
függően, hogy melyik megközelítés biztosít számára megfelelőbb fogadtatást. Ezek 
szerint például egy új üzem megnyitását a következő összefüggésekben lehet tálalni:

a. szociális: új munkahelyek teremtése;
b. gazdasági: a cég termékskálájának bővítése, piaci jelenléte;
c. anyagi vonzat: más szervezetek hozzájárulása a cég tőkéjéhez;
d. helyi érdek: a cég hozzájárulása a térség fejlesztéséhez;
e. nemzetközi: részvétel a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban.

3 L. W. Nolte (1974. 411.) nyomán C. Coman (2000. 116.).
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2. A sajtóközlemény felépítése

A szervezetek és a sajtó folyamatos kapcsolattartása során kialakultak a sajtóköz
leménnyel szembeni tartalmi és formai követelmények. Ezeknek a betartása növeli a 
dokumentum átláthatóságát és érthetőségét, vagyis közvetve elősegíti annak biztos és 
pontos megjelenését. A formai követelmények szerint a sajtóközleménynek rendel
keznie kell egy elirányító címmel, szövegtesttel és az azt tagoló alcímekkel.

A cím
A szerkesztőségekbe és a médiaképviselőkhöz naponta több közlemény, tájékozta

tó is érkezik, a sajtos feladata, hogy ezeket kiválogassa és rendszerezze. A beérkező 
közlemény szembeötlő, legelőször elolvasott része a címe, amely alapján a válogatást 
végző személy eldönti, érdemes-e foglalkozni a témával, illetve ha megfelelően érde
kes a cím, és felkelti az érdeklődését, elolvassa a teljes közlemény tartalmát. A jól 
megalkotott, figyelemfelkeltő címek általános jellemzői:

a. átütő, azonnal felébreszti az érdeklődést;
b. újszerű, a figyelmet a legfrissebb tevékenységekre, döntésekre, megvalósítások

ra, ötletekre irányítja;
c. rövid és tényszerű;
d. egyszerű, közvetlen, mozgalmasságot kifejező igékkel;
e. egyértelműen utal a sajtóközlemény tartalmára.
A címeknek tehát azonnal meg kell értetniük a lényeget, ezért 15 szónál nem hosz- 

szabbak, tartalmazzák az érintett személyek vagy intézmények neveit, az igék dina
mikusak, gyakran felszólító módban vannak. Bár a cím már kifejezi a szöveg lénye
gét, az általa továbbított üzenetnek (akár azonos megfogalmazásban is) meg kell 
ismétlődnie a szövegben, mivel a médiaképviselők új címeket adhatnak neki, a sugár
zott sajtóban pedig gyakran felvezető cím nélkül szerepelnek a hírek, ezért a közlés 
során elvesztődhet a címben hordozott üzenet.

A címalkotás bár egyszerűnek tűnik, mégis kényes feladat, mivel sokszor ez 
dönti el a kiadott közlemény sorsát. A címalkotás folyamat, ezért érdemes a közle
mény megírása előtt megfogalmazni egy címet, amely a szövegtest elkészítése után 
újraértelmezhető és átírható. A címnek nem kell hasonlítania a szenzációhajhász 
lapok főcímére, nem szükséges játékosnak vagy reklámszerűnek lennie, mivel ezek 
tompítják a közölni kívánt üzenet tartalmát. Legyen inkább tényszerű, utaljon a 
közölt tartalomra.

Az alcímek
A sajtóközlemények ajánlott terjedelme egy oldal, ám gyakran előfordul, hogy a 

közlésre szánt információ kifejtése az érthetőség megőrzése mellett, nem sűríthető 
ennyire össze. Ilyenkor ajánlott az alcímek használata, melyeknek elsődleges szere
pe a szöveget úgy tagolni, hogy a gondolati egységek vagy a központi információk 
kiemelkedjenek. Ugyanakkor szellősebbé teszik a szövegtestet, gyorsabban megérte-
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tik az üzenetet, lehetőséget adnak az olvasás közbeni fellélegzésre, megtörik a szö
vegfolyam monotonságát, segítik a szöveg könnyebb és gyorsabb elolvasását.

A főcím és az első bekezdés szemrevétele után rögtön az alcímeket veszi sorra az 
olvasó, ezért ezeknek is átütőknek kell lenniük, felvezetve egy-egy érdeklődési pon
tot, amelyeket nem lehet mind a főcímbe belezsúfolni.

A szöveg teste
A szövegtest felépítésének első szabálya, hogy az alapvető, fontos, közlésre szánt 

információk mindjárt a közlemény legelején, az első bekezdésben szerepeljenek, ne 
rejtőzzenek hosszas felvezetők mögött. Az alapvető információkat tartalmazó nyitó 
bekezdés (a szakirodalom szerint „lead” vagy „támadó paragrafus”) szerepe az, hogy 
felkeltse a médiaképviselő érdeklődését, és megértetve a szükséges alapinformáció
kat, továbbolvasásra ösztönözze, amely során a szövegtest meggyőzi a közlés szüksé
gességéről.

A megértéshez és továbbolvasáshoz szükséges információkat a nyitó bekezdés a 
hírszerkesztésnél használatos fordított piramis struktúrája szerint mutatja be, amely 
válaszol az 5 + 1 alapvető kérdésre, vagyis ki/mi? mit? hol? mikor? miért? és hogyan? 
cselekedett (a hírfelépítés részleteit lásd a Sajtószóvivő rész első alfejezetében).4 Az 
információk ilyenszerű tálalása lehetőséget teremt arra is, hogy a médiaképviselő 
azonnal átvehessen részt a közleményből, és a helyhiány miatt elhagyva a kevésbé 
fontos következő részeket, lényegi információvesztés nélkül közölhesse a hírt. Ugyan
akkor az első néhány mondat alapján dönti el az újságolvasó, hogy egy újságoldalról 
mi érdekli -  amelyik írás felvezető mondata érdekfeszítőbb, azt fogja végigolvasni.

Szerkesztését tekintve a nyitó bekezdés csupán az öt alapvető kérdésre válaszol, 
terjedelme nem haladja meg az 50 szót vagy az 5-6 sort. Tartalmaz a hírérték növelé
sére való utalásokat, kiemelve az információ újdonságát, fontosságát, az érintett sze
mélyeket és intézményeket. Stílus szerint kétféle nyitóbekezdést ismerünk: a szinte
tizáló nyitóbekezdést, amely egy mondatba sűrítve tálalja az információt, illetve az 
utaló nyitóbekezdést, amely csupán utal a pontos információkra, inkább az informá
ció szokatlanságát, újszerűségét hangsúlyozza.

A szövegtest további részei a nyitóbekezdésben közölt adatokat részletezik, 
mélyítik el. Az elején az új és fontos információk bemutatása helyezkedik el, ezt köve
tik a körülmények, okok, magyarázatok és következmények. Az irány a pontos rövid 
információktól a hosszabb magyarázatok felé tart, a konkrét dolgoktól az általánosítás 
vagy az elvonatkoztatás, a példáktól az elvek felé. A gondolatok a fontosság sorrend
jében következnek, figyelembe véve, hogy egy gondolatot egy üzenetben kell megfo
galmazni, amelyet egyetlen bekezdésben kell kifejteni. így, ha a szerkesztő vág a szö
vegből, vagy csupán egyetlen részt emel ki, az üzenetek nem törnek meg, folyamatos 
lesz a gondolatátadás.

A szakirodalom szerint a sajtóközlemény műfaji sajátosságait a következőképpen 
lehet meghatározni:5

4 5 W struktúra: Who? What? When? Where? Why?, a kiegészítő kérdés pedig a How?
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1. Áttekinthető. Rövid, 3-4 mondatos bekezdésekbe strukturált, „egy mondat egy 
ötlet” rendszerű szöveg, vagyis minden mondat új információkat közöl.

2. Egyértelmű. A szöveg megfogalmazásának egyértelműnek kell lennie, mely 
kizár mindenféle félreértést vagy a belemagyarázás lehetőségét. A szókészlet 
egyszerű, mely mindenféle szakzsargont kerül, ám amennyiben mégis használ
nia kell, magyarázatot fűz a szakkifejezésekhez.

3. Pontos. A személyneveknek és a hozzájuk kapcsolódó funkcióknak, az intéz
mény- és helységneveknek pontosaknak kell lenniük, a számszerű adatokat 
minden esetben ellenőrizni kell, az átvett adatokhoz pedig hivatkozást mellé
kelni. Az intézménynevek rövidítésekor, az első előforduláskor meg kell adni a 
teljes, pontos nevet és a továbbiakban használatos rövidítést, csupán azután 
lehet a rövidítést önmagában használni.

4. Tényszerű és semleges. A szöveg nem tartalmaz stílusvirágokat vagy nem egy
értelmű utalásokat, melyek célja az olvasó befolyásolása vagy egy bizonyos lel
kiállapot előidézése. Nem szükséges minősíteni, bírálni vagy dicsérni, ami egy 
reklámszöveghez hasonlóvá teheti a közleményt.

5. Ismétlés. A szövegben többször is szerepelhet az érintett személyek és intéz
mények neve, amelyek ezáltal jobban rögzülnek. Érdemes minden bekezdés
ben külön kiírni a neveket, hogy a szövegtestból kiemelve se veszítsenek a 
pontosságból. Ugyanakkor a megfogalmazott üzenet megjelenhet a címben, a 
nyitó bekezdésben és a szövegtestben többször is.

6. Idézetek. A szövegtest tartalmazhat idézeteket a kibocsátó szervezet vezetőjé
től vagy ismert személyiségektől. Ezek nagyobb súlyt adnak a szövegnek, átve
hetők, személyesebbé teszik és erősítik az üzenet tartalmát. Az idézetek nem a 
nyitó bekezdésben szerepelnek, hanem a második-harmadikban, idézőjelbe 
téve, és rögtön utána feltüntetve az idézett személy nevét és funkcióját, esetleg 
az alkalmat, amikor a kijelentést tette. Az idézetek előnye, hogy ezeket általá
ban módosítás nélkül átveszik a sajtosok, így az üzenet a kívánt formában 
továbbított.

3. A sajtóközlemény szerkesztése és tördelése

A médiaszakértők szerint a sajtóközlemény helyes felépítése és szerkesztése leg
alább olyan mértékben befolyásolja a megjelenését, mint a tényleges tartalma. A jól 
strukturált, áttekinthető szövegnek, amelynél már első ránézésre látható, mi emelhető 
ki a szövegtestből leközlés végett, sokkal jobb a fogadtatása és a megjelenési aránya. Az 
alapvető szerkesztési elvek figyelembe veszik, hogy egy komoly információközlő doku
mentumról van szó, amely a szervezet arculatát és szakmai hozzáértését sugallja. 5

5 Összeállította Cristina Coman (2000. 125-127), a D. Newsom -  T. Siegfried (1981. 104-105.), C. 
Darroy et alii (1990. 35-38.), B. Dagenais (1990. 93-98.), F. P. Seitei (1990. 192-195.), Ph. 
Bachmann (1994. 100-101.) munkái alapján.
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1. A4-es oldalra szerkesztett. Ez megkönnyíti a közlemény lefűzését és archiválá
sát, amely minden szerkesztőségnek és sajtóirodának kötelező feladata.

2. A lapnak csupán az egyik oldala nyomtatott. Nagyobb áttekinthetőséget biz
tosít, és lehetőséget teremt a tematikus kivágásokra információvesztés nélkül.

3. Kettős sorköz. Lehetőséget ad a médiaképviselőknek a beírásokra, pontosítá
sokra és kiegészítésekre, melyeket a kiadói szokás szerint a módosított sorok 
fölé írnak.

4. Margókeret. A standard formázás 2,5 cm-s margót használ, ami lehetőséget ad 
a lapszéli jegyzetelésre (a bal oldali fűzőmargó max. 4 cm).

5. Leütésszám. Egy teljes oldal szöveg mintegy 25 sort tartalmaz, soronként 60 
jellel. Ez a szerkesztőségekben és kiadókban is használt standard, ezért köny- 
nyen felmérhető a teljes terjedelem és a kiemelhető részek lapban elfoglalt 
helye.

6. Terjedelem. A közlemény terjedelme általában egy, indokolt esetben maximum 
két oldal. Ilyenkor az oldalak megszámozottak és egybekapcsoltak.

7. Bekezdésekre tagolt. A gondolati egységek bekezdésekbe strukturáltak, ezek 
közül kiemelt a nyitó bekezdés (lead), amely elősegíti a tartalom gyors megér
tését.

8. Tagoltság. A mondatok, de lehetőleg még a bekezdések sincsenek megtörve az 
oldalak között, ami nagyobb áttekinthetőséget és rendszerezettebb kinézetet 
kölcsönöz a dokumentumnak.

9. Kiemelések hiánya. Sem a szövegben, sem a címekben nincsenek aláhúzások. 
A címek lehetnek nagyobb betűvel szedve, esetleg kövérítve, de nem szüksé
ges nagybetűvel írni őket.

10. Helyesírás. A helyesírás a mindenkori helyesírási szabályoknak megfelelő, és 
a nyomdai szövegírás elveit követi. A leggyakoribb hibák a nagybetűs kiemelé
sek, a szervezetnevek vagy mozaikszavak közötti pontok, illetve az idézőjelek 
és hivatkozások nélkül használt idézetek.

11. Kiegészítő információk és mellékletek. A kiegészítő fotókat, adatbázisokat, 
magyarázó részeket vagy fogalomtisztázásokat, ha nem lehet törés vagy a terje
delmi keretek átlépése nélkül bevinni a szövegtestbe, akkor azokat ki lehet 
emelni külön mellékletekbe, utalva rájuk a szövegben, vagy felsorolva a közle
mény végén, hogy ezek mellékletekben szerepelnek.

Az oldalrahelyezésnél szem előtt kell tartani a szervezet beazonosítását és a gyors 
tájékozódást segítő információkat is. Ezek általában a következők:

a. A szervezet lógója és kapcsolattartási címe vagy elérhetősége. Érdemes fejlé
ces lapokat használni, amelyek már eleve tartalmazzák a kapcsolattartási 
címet, ugyanakkor egy hivatalosabb külsőt kölcsönöznek a lapnak. A lapon a 
kapcsolatcím helye általában a bal felső sarok, de a grafikus elemek alkalmazá
sa más szerkesztési megoldásokat is eredményezhet.

b. Iktatószám, amely a kibocsátott közlemények rendszerezését és archiválását 
szolgálja, de a médiaképviselők utólagos információ-igényeinél, illetve az érté
kelési folyamatnál hivatkozási számként jelenik meg.
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c. A kibocsátás dátuma, amely a szerkesztőségbe beérkező közlemények gyor
sabb rendszerezését segíti elő.

d. Közlési vagy életbelépési megjegyzések: az Embaigó felirat a közölt információ 
zárolását kéri egy adott dátumig, ám a visszaélési lehetőségek miatt ezt a mód
szert csak a legszükségesebb esetekben ajánlott alkalmazni. Az Azonnali közlés
re szánt megjegyzés tulajdonképpen az Embargó hiányát jelenti, elviekben meg
gyorsíthatja a leközlési folyamatot, gyakorlatilag a szerkesztőségbe elérkezett 
közlemények megjelenésének idejéről már a médiaképviselők döntenek.

e. A tájékoztató alcímeknek, mint a Sajtóközlemény vagy a Meghívó kötelező 
módon meg kell jelenniük az első oldal tetején, így a dokumentum megkülön- 
böztethetővé válik a többi hasonló formázású szövegektől.

f. A közleményért felelős személy neve és elérhetősége lehetőséget ad a média
képviselőnek, hogy további információkat kérjen egy kompetens személytől, 
ugyanakkor személyesíti, nyomatékosítja a közleményt.

Az oldalra-helyezés módszerei országonként változnak, sok intézmény a sajátos 
arculatát a szerkesztési standardok megváltoztatásával is hangsúlyozni szeretné. A 
szabályok tehát már nem kötöttek, az alapvető szempontok mindössze az áttekinthe
tőség és a fontos információk megjelenítése.
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4. A sajtóközlemény ellenőrzése és jóváhagyása

A sajtóközlemény elkészítése után szükséges azt hangosan felolvasni, mivel így 
könnyebben felismerhetők a mondatszerkesztési hibák. Ezután a sajtóiroda egy másik 
munkatársa átnézi a szöveget, ellenőrizve az érthetőséget, az áttekinthetőséget, a meg
felelő nyelvezet használatát, valamint a tartalmi vonatkozásokat (a fordított piramis 
elemeit és a válaszokat a várhatóan felmerülő kérdésekre).

A megírt és első javításon átesett közleményt ezután láttamoztatni kell az adatokat 
szolgáltató és az idézett személyekkel, akik ellenőrzik azok helyességét. Ezután a szer
vezet vezetőjének vagy vezető testületi tagjainak kell láttamozniuk, ami által ők is fele
lősséget vállalnak a közlemény tartalmáért. A tapasztalat azt mutatja, hogy ilyenkor 
sok részlettel kiegészülhet a közlemény, de a legtöbb esetben olyan kiegészítéseket 
fogalmaznak meg, amelyek csupán a szervezet szempontjából fontosak, de nem járul
nak hozzá a közlemény hírértékének növeléséhez. A sajtóiroda vezetői általában azt is 
megtapasztalják, hogy sokszor nehezebb egy közleményt láttamoztatni vagy egy infor
mációt megszerezni a saját szervezetüktől, mint azt a médiában megjelentetni.

5. A sajtóközlemény kibocsátása

A sajtóközlemény kibocsátása legalább olyan fontos mozzanata a sajtóközlemény 
életciklusának, mint a szerkesztés vagy a tördelés. A kibocsátásnál nem szabad 
különbséget tenni a sajtószervek tekintélyének a súlya szerint, mindenkit egyformán 
és azonnal kell tájékoztatni. A kiküldésnél figyelembe kell venni, hogy mindig a szer-
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kesztőségen belül a megfelelő témával foglalkozó személyt kell megszólítani, nem a 
szerkesztőség intézményét úgy általában. Erre alkalmas a sajtóadatbázis, amelyet 
mindig naprakészen kell tartani.6

A sajtóközlemény kiküldésének időpontja a hírek típusától függ. A véletlenszerű, 
azonnali híreknél vagy krízishelyzetben természetesen az azonnali tájékoztatás a 
fontos, hogy pontos információkkal lássa el a sajtót, és általa a célközönséget. A 
különböző eseményekre való meghívók (sajtótájékoztató, konferencia, nyílt rendez
vények, értékelések) kiküldési időpontja 10-14 nap a rendezvény előtt. Kényesebb az 
időpontválasztás az adatközlő vagy állásfoglaló dokumentumok esetében, amikor azt 
az időpontot kell kihasználni, amikor a legnagyobb a valószínűsége a közlemény tar
talmának közlésére -  az információ nem önmagában, hanem a körülvevő többi ese
mények aktualitásainak függvényében jelent vagy sem értéket. Ilyenkor figyelembe 
kell venni, hogy:

a. A kibocsátás napján előreláthatólag ne legyenek más események, más intézmé
nyek rendszeres sajtótájékoztatói stb. A sajtóiroda feladata, hogy figyelemmel 
kövesse a politikai, közigazgatási, adminisztratív, kulturális és szociális esemé
nyeket, és meghatározza a várhatóan legjobb időpontot, amelyet a szokásos 
más közlemények nem zavarnak meg.

b. A különböző médiacsatornáknak mind más-más időpontokban van a lapzártá
juk. Ezeket számon tartani szintén a sajtóiroda feladata, és ezeket ismerve ki 
lehet számítani, mikor kell nekifogni a sajtóközlemény elkészítésének (egy-két 
nap a közlemény előkészítése, egy nap a kijuttatás, és néhány óra vagy akár 
két-három nap, amíg a különböző sajtószervek leközlik.)

A sajtótájékoztatónak tehát a megfelelő pillanatban kell érkeznie, és személyesen 
egy médiaképviselőnek szóljon. Megnevezhető vagy elküldhető a főszerkesztőnek is, 
hogy abban az esetben, ha a nevesített médiaképviselő nem tud foglalkozni a közle
ménnyel, mást nevezhessen ki helyette. A tapasztalat az, hogy ha a közleményt nem 
dolgozta fel valaki egy napon belül, azt elnyomják az utána beérkező hírek, elavul, 
és egyetlen sajtószerv sem közöl utólag olyan információt, ami a többi csatornán elő
zetesen már megjelent. Ezért érdemes a standard közlemény-továbbítási csatornák 
mellett személyesen is felvenni a kapcsolatot telefonon is a „szelídített” médiakép
viselővel, jelezve a közlemény érkezését, és előkészíteni a megjelenésének megfele
lő terepet.

A közlemény kiküldésénél több csatorna közül választhat a szervezet sajtóirodája:
a. hagyományos postaszolgálat;
b. telefon;
c. a sajtóiroda képviselője vagy küldönc;
d. fax vagy e-mail;
e. sajtótájékoztató alkalmával, személyesen átadva.

6 A sajtóadatbázis elkészítését és frissítésének módszereit lásd A sajtókapcsolatok kialakítása és 
rendszerezése fejezetben.



132 KÁDÁR MAGOR: A MÉDIA, MINT PARTNER

6. A sajtóközlemény értékelése

A sajtóiroda tevékenysége nem zárul le a sajtóközlemény kiküldésével, hanem fel
adata annak a nyomon követése is, mely csatornák és hogyan hozták le, illetve milyen 
hatást ért el a célközönségen belül.

A kiküldés utáni periódus a sajtófigyelés idó'szaka, amikor a sajtóiroda azt méri fel, 
mely csatornák hozták le az információt, az a közlemény egésze, részletei vagy vala
milyen átdolgozott formája volt-e, pontosan adta-e vissza a tartalmát vagy torzította, 
kiegészítette más információkkal vagy esetleg kommentálta-e azt. Ezek alapján kide
ríthető mindegyik sajtószerv viszonyulása a szervezethez, a megjelenés függvényében 
pedig a sajtóiroda munkatársai megköszönhetik telefonon a médiaképviselőknek a 
munkájukat, erősítve a jó közreműködést, vagy nekifoghatnak feltérképezni a torzítá
sok okait, arra koncentrálva, hogy megpróbálják megnyerni a passzív vagy ellenséges 
sajtószervek bizalmát.

A leggyakrabban feltett kérdések az utólagos értékelés során a nem publikált köz
lemények vagy a pontatlanul közölt információkkal kapcsolatosan merülnek fel. Meg
felelő volt a kiküldés pillanata? Érdeklődésre számot tartó volt-e a tartalom (volt-e 
hírértéke)? A szöveg jól volt megalkotva és megszerkesztve? Megfelelően voltak meg
választva a médiacsatornák és a médiaképviselők, akikhez eljutott a közlemény?

Ezek a kérdések segíthetnek tisztázni az esetleges problémákat és azokat a pontokat, 
amelyekre jobban oda kell figyelni a közeljövőben a sajtóirodának. A szerkesztőségek
nek különböző módszerük és szempontrendszerük van a hírek válogatásánál és átdol
gozásánál, érdemes ezeket megismerni, és figyelembe venni a következő alkalmakkor.

A hosszú távú nyomon követés a közlemény megjelenése utáni, vagy a folyama
tos médiajelenlét reakcióit és hosszabb távú hatásait kíséri figyelemmel. Ennek 
tapasztalatai alapján alakíthatja a sajtóiroda a tevékenységét az elkövetkezőkben.

A sajtómappa

A sajtómappa célja, hogy megerősítse, alátámassza a szervezet által kibocsátott 
üzenetet, több szempont szerint és több megközelítésből nyomatékosítsa, illetve 
kiegészítő információkat adjon a szervezetről, amelyek segítségével a médiaképvise
lők tisztább képet alkothatnak a szervezetről, és dokumentáltabb anyagokat készíthet
nek. Az elkészített sajtómappa előnyeit (a médiaképviselők és a sajtóiroda szempont
jából is) a következőképpen lehet összefoglalni:

• Alaposan, részletbemenően ismertet egy témát.
• Több szemszögből megvizsgálja a témát, mintegy irányt mutatva a médiakép

viselők számára az anyagaik elkészítéséhez.
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• Viszonylag rövid idő alatt lehetővé teszi a médiaképviselő számára egy téma 
alaposabb megismerését.

• Adatokat szolgáltat a médiaszervek adatbázisaihoz, ezáltal megnyújtva azok 
élettartamát, biztosítva a később felhasznált információk pontosságát.

A sajtómappa rendszerint néhány specifikus dokumentumot tartalmaz, ame
lyek attól függően egészülnek ki, hogy milyen alkalomból szerkeszti meg a szerve
zet:

a. tájékoztatás különleges események alkalmából,
b. sajtótájékoztató kísérője,
c. reklám vagy figyelemfelkeltés,
d. krízishelyzetek.

A sajtómappa általában a következő dokumentumokból áll:
1. Összegző, amely a mappa elején található, felsorolja és fontossági sorrendbe 

állítja a mappa tartalmát képező dokumentumokat. Ez lehet már a dosszié 
fedőlapja is, amennyiben színes és rajta van a lógó és a kapcsolatcím.

2. Aktív dokumentum, amely a sajtómappa kibocsátásának okát, az elsődlegesen
ismertetni kívánt információkat tartalmazza. Ez általában egy sajtóközlemény, 
amely terjedelme nem haladja meg a két oldalt, kiegészülve esetenként a sajtó- 
tájékoztató felvezetőjében elhangzott felszólalással.

3. Háttérdokumentumok, amelyek elmélyítik a sajtóközlemény információit, ada
tokat szolgáltatnak a szervezetről, esetleg több szempont szerint is bemutathat
ják a tárgyalt eseményt. Felhasználhatók a készülő sajtóanyagoknál, de mivel 
statikus információkat is tartalmaznak, ezért archiválhatók és később is fel- 
használhatók. Mindegyik szempont vagy adattár külön szerkesztett dokumen
tum, egy-két oldal terjedelemmel.
a. Részletező, közvetlenül a sajtóközlemény után következik, elmélyíti a tárgyalt 

tematikát, háttérinformációkat ad, elmeséli az esemény történetét és kialaku
lásának vagy létrejöttének okait és körülményeit. Célja érthetőbbé tenni a tár
gyalt tematikát, esetleg megelőlegezni egyes kérdéseket (ezért lehet 
kérdés-felelet struktúrát is alkalmazni), legtöbb négy-öt oldal hosszúságú.

b. Szervezeti információs lista a szervezet felépítéséről, a funkcióban levő sze
mélyek nevével és elérhetőségével.

c. Szervezeti történet vagy életciklus (tevékenységi mérleg), amely bemutatja 
alakulásának okait és körülményeit, az eddigi életének mérföldköveit, az 
egyes tevékenységek megkezdésének időpontjait.

d. Szervezeti ismertető, amely ismerteti a szervezet misszióját, főbb célkitűzé
seit és tevékenységeinek mibenlétét.

e. Életrajzok, a szervezettel kapcsolatban álló személyek főbb életrajzi adatai
val, leközölhető minőségi fotókkal.

f. Állásfoglalások az aktuális problémákkal szemben, amelyek nem esnek 
egybe az aktív dokumentumban tárgyaltakkal.
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g. Újságkivágások, amennyiben a más (esetenként a médiaképviselő számára 
konkurenciális) sajtószervtől átvett információ alátámasztja vagy kiegészíti 
a továbbítani kívánt üzenetet.

4. Kiegészítő anyagok, amelyek nyomatékosítják a megfogalmazott üzeneteket,
általában olyan vizuális kiegészítők, amelyek elősegítik a pozitív és meggyőző
arculat kialakítását, esetleg kiegészíthetik a készülő publikációkat.
a. Szervezeti bemutatóanyagok: szórólapok, színes bemutatók, katalógusok.
b. A szervezet éves jelentése vagy képes beszámolója.
c. Szervezet saját kiadványai, amelyek rendszeresen megjelennek. Ezek lehet

nek nyilvános publikációk vagy akár a belső, szervezeti újság is.
d. Statisztikák és grafikonok, melyek beemelhetők a sajtóanyagokba. Érdemes 

ezeket digitális formában is elérhetővé tenni.
e. Fotók, amelyek kötődhetnek az aktuális témához, vagy egyszerűen csak 

bemutatják a szervezet mindennapjait, hangsúlyosan érzékeltetnek, arcula
tot továbbítanak. Ezeket szintén elérhetővé kell tenni digitális formában is, 
de csak olyan fotókat szabad kiválogatni a sajtómappa számára, amelyet a 
szervezet szívesen látna leközölve.

f. Érdekességek a szervezetről, pl. a „tudják-e, hogy szervezetünk...” kezdetű 
mondatra válaszolva pontszerű, rövid és konkrét állításokkal.

A sajtóiroda feladata összeállítani a sajtómappát, rendszerezni az információkat, 
hogy azok mindig naprakészek és elérhetőek legyenek. A háttérdokumentumok és a 
kiegészítő anyagok nagy része előre elkészíthető, csupán frissíteni kell az újabb hasz
nálatok előtt. Ajánlatos minden anyagot digitális formában tárolni, ez megkönnyíti a 
velük való munkát, illetve leegyszerűsíti az átnézését is. A sajtómappa melléklete 
(néhol már helyettesítője) az olyan CD-ROM, amely minden fent említett anyagot tar
talmaz, átlátható rendszerezésben és minden számítógépes rendszerben lejátszható, 
esetleg önindító nyitólappal (active interface) ellátva.
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A SAJTOKOZLEMENY 
(EMLÉKEZTETŐ)

A sajtóközlemény az a tájékoztató dokumentum, amelyet a szervezet készít el a 
sajtó képviselői számára, és amely egy standard, áttekinthető formátumban tömören 
és célratörően nyújt információkat. Főbb jellemvonásai:

a. Olyan hivatalos dokumentum, amelyet egy szervezet továbbít egy személynek.
b. Információt továbbít egy elképzelésről, termékről vagy szolgáltatásról, ese

ményről, vagy helyzetről, amely a széles közönséget vagy egy jól meghatáro
zott célcsoportot érinthet.

c. Célzottan az informáló sajtószervek számára kialakított, a leközlés érdekében.
d. Mindig írott formában továbbított.

A sajtóközlemények osztályozása

Az átadott információ típusa szerint a sajtóközlemények lehetnek:
a. Tájékoztató közlemények, amelyek információkat, statisztikai adatokat vagy 

egyszerűen meghívásokat közölnek.
b. Állásfoglaló közlemények, melyek egy véleményt vagy hozzáállást közvetíte

nek. Ezek lehetnek tiltakozások, fellebbezések, pontosítások vagy vádak.

A továbbított tartalmuk alapján, illetve a továbbító médiacsatorna szerint, B. 
Dagerais szerint a sajtóközlemények a következőképpen csoportosíthatók:

1. Meghívók
2. Emlékeztetők
3. Értesítők (Meghirdetések)
4. Statisztikák
5. Tájékoztatók (informáló közlemény)
6. Politikai tájékoztatók
7. Hivatalos közlemények
8. D’arriére plan típusú közlemények
9. Állásfoglaló közlemények (fellebbezés, provokáció, tisztázás, hibapontosítás)
10. Errata
11. Televíziós és rádiós közlemények
12. Videó-tájékoztatók
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A sajtóközlemények életciklusa

Miután tisztázott, milyen típusú sajtóközlemény a legmegfeleló'bb az információ 
továbbítására, a sajtóiroda munkatársai nekiláthatnak a sajtóközlemény elkészítésé
nek. Az elkészítési folyamat néhány jól meghatározott lépést követ.

1. A sajtóközlemény előkészítése
A közkapcsolatok szempontjai szerint a kibocsátott közlemények hírei két alapve

tő csoportba sorolhatók:
1. véletlenszerű hírek,
2. létrehozott hírek.

A hírértéket tehát mindig a célközönség és a megcélzott médiaszerv profilja hatá
rozza meg. Ennek tudatában többféleképpen is be lehet mutatni egy eseményt, attól 
függően, hogy melyik megközelítés biztosít számára megfelelőbb fogadtatást. Ezek 
szerint egy új üzem megnyitását a következő összefüggésekben lehet tálalni:

a. szociális: új munkahelyek teremtése,
b. gazdasági: a cég termékskálájának bővítése, piaci jelenléte,
c. anyagi vonzat: más szervezetek hozzájárulása a cég tőkéjéhez,
d. helyi érdek: a cég hozzájárulása a térség fejlesztéséhez,
e. nemzetközi: részvétel a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban.

2. A sajtóközlemény felépítése
1. A cím

• átütő, azonnal felébreszti az érdeklődést (de nem bulvár),
• újszerű, a figyelmet a legfrissebb tevékenységekre, döntésekre, megvalósí

tásokra, ötletekre irányítja,
• rövid (maximum 15 szó) és tényszerű,
• egyszerű, közvetlen, mozgalmasságot kifejező igékkel,
• egyértelműen utal a sajtóközlemény tartalmára, üzenetet fogalmaz meg.

2. Az alcímek
• tagolják a szöveget a gondolati egységek szerint,
• szellősebbé teszik a szövegtestet, megtörik annak monotonságát,
• irányítják a figyelmet, gyorsabban megértetik az üzenetet.

3. A szöveg teste
• az alapvető információkat a nyitó bekezdés tartalmazza (lead),
• a közölt információk a fordított piramis struktúráját követik,
• a gondolati egységek külön bekezdésekben rögzítettek,
• a gondolatok a fontosság sorrendjében követik egymást.
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A sajtóközlemény műfaji sajátosságait a következőképpen lehet meghatározni:
1. áttekinthető,
2. egyértelmű,
3. pontos,
4. tényszerű és semleges,
5. ismétléseket tartalmaz,
6. idézeteket foglal magába.

3. A sajtóközlemény szerkesztése és tördelése
Az alapvető szerkesztési elvek figyelembe veszik, hogy egy komoly információközlő 

dokumentumról van szó, amely a szervezet arculatát és szakmai hozzáértését sugallja.
1. A4-es oldalra szerkesztett az archiválhatóság miatt.
2. A lapnak csupán az egyik oldala nyomtatott, így kivágható lesz.
3. Kettős sorköz, helyet hagyva a beírásoknak.
4. Margókeret, 2,5 cm a standard formázás szerint.
5. Leütésszám: oldalanként 25 sor, soronként 60 jel (kiadói standard).
6. Terjedelme általában egy, indokolt esetben maximum két oldal.
7. Bekezdésekre tagolt a gondolati egységek szerint.
8. Tömbös tagoltság, a mondatok és a bekezdések nincsenek megtörve az oldalak 

között.
9. Kiemelések hiánya: sem a szövegben, sem a címekben nincsenek aláhúzások.
10. Helyesírás a mindenkori helyesírási és a nyomdai szövegírás szabályainak 

megfelelően.
11. Kiegészítő információk és mellékletek.
Az oldalrahelyezésnél szem előtt kell tartani a szervezet beazonosítását és a gyors 

tájékozódást segítő információkat is. Ezek általában a következők:
a. a szervezet lógója és kapcsolattartási címe vagy elérhetősége,
b. iktatószám,
c. a kibocsátás dátuma,
d. közlési vagy életbelépési megjegyzések: Embargó és az Azonnali közlésre szánt 

megjegyzések,
e. a tájékoztató alcímek: Sajtóközlemény vagy Meghívó,
f. a közleményért felelős személy neve és elérhetősége.

4. A sajtóközlemény ellenőrzése és jóváhagyása
• A hangos felolvasással kiküszöbölhetők a fogalmazási hibák.
• A tiszta fej ellenőrzi a tartalmi részeket.
• Az adatokat szolgáltató személyek ellenőrzik azok pontosságát.
• A vezetőség láttamozza, ezáltal részt vesz a felelősségvállalásban.

5. A sajtóközlemény kibocsátása
• A közleményt mindig személyre szólóan kell kiküldeni.
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• A kiküldés mindig a sajtóadatbázis szerint történik, amit frissíteni kell.
• Nem szabad különbséget tenni az egyes sajtószervek között.
• A kiküldés időpontja a hírek típusától függ (azonnali, 10-14 nappal a rendez

vény előtt vagy a hírcsendre időzítve).
• Kiküldési csatornák lehetnek a hagyományos postaszolgálat (a hírverseny 

miatt egyre ritkábban), a telefon, a sajtóiroda képviselője vagy küldönc, fax 
vagy e-mail, esetleg a sajtótájékoztató eseménye.

6. A sajtóközlemény értékelése
• Sajtófigyelés az eredményekért.
• Utólagos kapcsolattartás a sajtossal.
• Hatások a célcsoportra hosszú távon.
• A nem publikált közlemények vagy a pontatlanul közölt információkkal kapcso

latos kérdések, melyek esetenként segíthetnek tisztázni az esetleges problémá
kat és azokat a pontokat, amelyekre jobban oda kell figyelnie a közeljövőben a 
sajtóirodának:

• Jól volt megválasztva a kiküldés pillanata?
• Érdeklődésre számot tartó volt-e a tartalom (volt-e hírértéke)?
• A szöveg jól volt megalkotva és megszerkesztve?
• Megfelelően voltak megválasztva a médiacsatornák és a médiaképviselők, 

akikhez eljutott a közlemény?

A sajtómappa

A sajtómappa célja, hogy megerősítse, alátámassza a szervezet által kibocsátott 
üzenetet, több szempont szerint és megközelítésből nyomatékosítsa azt, illetve kiegé
szítő információkat adjon a szervezetről, amelyek segítségével a médiaképviselők 
tisztább képet alkothatnak a szervezetről, és dokumentáltabb anyagokat készíthetnek.

Az elkészített sajtómappa előnyeit (a médiaképviselők és a sajtóiroda szempontjá
ból is) a következőképpen lehet összefoglalni:

• Alaposan, részletbe menően ismertet egy témát.
• Több szemszögből körbejárja a témát, mintegy irányt mutatva a médiaképvise

lők számára az anyagaik elkészítéséhez.
• Viszonylag rövid idő alatt lehetővé teszi a médiaképviselő számára egy téma 

alaposabb megismerését.
• Adatokat szolgáltat a médiaszervek adatbázisaihoz, ezáltal megnyújtva azok 

élettartamát, biztosítva a később felhasznált információk pontosságát
A sajtómappa általában néhány specifikus dokumentumot tartalmaz, amelyek 

attól függően egészülnek ki, hogy milyen alkalomból szerkeszti meg a szervezet:
a. tájékoztatás különleges események alkalmából,
b. sajtótájékoztató kísérője,
c. reklám vagy figyelemfelkeltés,
d. krízishelyzetek.
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A sajtómappa általában a következő dokumentumokból épül fel:
1. Fedőlap és összegző
2. Aktív dokumentum: általában egy sajtóközlemény, esetleg a felvezető
3. Háttérdokumentumok, amelyek elmélyítik a sajtóközlemény információit, 

adatokat szolgáltatnak a szervezetről.
a. Részletező a háttér-információkkal.
b. Szervezeti információs lista a felépítéséről, személyekről, elérhetőségekről.
c. Szervezeti történet vagy életciklus (tevékenységi mérleg).
d. Szervezeti ismertető a szervezet missziójáról és főbb tevékenységeiről.
e. Életrajzok, a szervezettel kapcsolatban álló személyek.
f. Állásfoglalások a folyó problémákkal szemben.
g. Újságkivágások, amennyiben alátámasztják vagy kiegészítik a továbbítani 

kívánt üzenetet.
4. Kiegészítő anyagok, amelyek nyomatékosítják a megfogalmazott üzeneteket, 

vagy vizuális kiegészítők, amelyek elősegítik a pozitív arculat kialakítását.
a. Szervezeti bemutatóanyagok: szórólapok, színes bemutatók, katalógusok.
b. A szervezet éves jelentése vagy képes beszámolója.
c. A szervezet saját kiadványai, amelyek rendszeresen megjelennek.
d. Statisztikák és grafikonok, melyek beemelhetők a sajtóanyagokba.
e. Fotók, amelyek kötődhetnek az aktuális témához, vagy egyszerűen csak 

bemutatják a szervezet mindennapjait,
f. Érdekességek a szervezetről (pl. „tudják-e, hogy szervezetünk...”)

Kulcsfogalmak: sajtótermék, sajtóanyag, sajtóközlemény, tiszta fej, errata, embar
gó, sajtómappa, háttérdokumentumok, kiegészítő anyagok.
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HELYSZÍNI GYAKORLATOK

1. Sajtónyilatkozat-szerkesztés
A résztvevők csoportokat alkotnak, mindegyik csoport elkészít egy oldalas sajtó- 

közleményt egy képzeletbeli vagy valós esemény számára. Ilyenek lehetnek például:
a. gázvállalat az áremelések bejelentésekor,
b. légitársaság közleménye légibaleset után,
c. külügyminisztérium bejelentése a határok teljes megnyitásakor,
d. rendőrségi nyilatkozat egy börtönből megszökött gazember kapcsán.
A csoport fordítson figyelmet a továbbadandó üzenetre, annak megfogalmazására, 

illetve a sajtóközlemény sajátos jegyeire. Az elkészült közleményeket a csoportok 
bemutatják, és közösen értékelik ki a többi csoporttal, elmagyarázva esetleg a megírás 
során érvényesített elgondolásokat és szempontokat.

2. Esettanulmány: sajtómappák
A résztvevők a gyakorlatvezetővel megvizsgálják több esemény sajtómappáját, 

összehasonlítva őket, feltárva azok sajátosságait az illető eseményre vonatkozóan, 
illetve az egyes mappák előnyeit és hátrányait.

ÖNÁLLÓ MUNKÁK

1. Sajtómappa-összeállítás
A résztvevők két-háromfős csoportokat alkotnak, amelyek elkészítenek egy teljes 

sajtómappát valamely esemény vagy intézmény számára. Az intézményi adatokhoz 
általában elégségesek a honlapon található információk, ehhez kell keresni (valószí
nűleg a honlap aktívabb részein) egy eseményt, amelynek kapcsán meg lehet fogal
mazni egy sajtóközleményt. A sajtómappa készülhet digitálisan is, megszámozva a 
dokumentumokat aszerint, ahogy a mappában találná azokat a médiaképviselő.

2. Kampány-gyorselemzés
A feladat egy jelenleg zajló kampány (arculati, reklám, fund-raising stb.) anyagai

nak összegyűjtése, ezek elemzése egy-két oldalban. A tartalmi és formai követelmé
nyek betartásán kívül szempont megtudni a szervezet célkitűzését, felismerni a szer
vezet jelenlegi üzeneteit, illetve azt értékelni, hogy az átadott üzenetek mennyire 
felelnek meg a kinyilvánított céloknak.



sy SAJTOTAJEKOZTATO 
1 U  . SZERVEZÉSE I.

A sajtótájékoztató a szervezetek és a médiaképviseló'k közötti legfontosabb kommu
nikációs forma, amely során új információkat mutatnak be és vitatnak meg a két fél 
képviselői. Ez a médiával való kapcsolattartás leghivatalosabb, ugyanakkor az egyik 
legszemélyesebb formája, melynek megszervezése csak akkor indokolt, ha a nagykö
zönséget érintő, fontos eseményről van szó, amellyel kapcsolatosan nem csupán infor
málni szükséges a médiaképviselőket, hanem kialakítani egy beszélgetést, lehetőséget 
adva arra, hogy a szervezet vezetőinek tegyenek fel közvetlenül kérdéseket.

A szakirodalmi hivatkozások a sajtótájékoztató műfajának értékvesztéséről számol
nak be, mivel jelenleg egy sajtótájékoztató-infláció tanúi vagyunk. Egyre több szerve
zet rendez sajtótájékoztatót, amelynek célja már nem az átütő erejű hírekről (lényeges 
politikai döntések, szervezeti működési rendszer megváltoztatása, találkozó markáns 
személyiségekkel, konfliktusok a szervezeten belül vagy más szervezetekkel stb.) vagy 
egyszeri alkalmakról való beszélgetés (kampány- vagy eseményindítás, építés vagy 
beruházás megkezdése és átadása, ritkán idelátogató személyiségek, katasztrófák és 
krízishelyzetek), hanem a passzív tájékoztatás, sok esetben az önreklám. Ezzel azt 
érték el a szervezetek, hogy a médiaképviselők már nem járnak szívesen sajtótájékoz
tatóként meghirdetett eseményekre, mivel azok nem egyediek, nem hoznak új infor
mációkat, ezért másoknál érdeklődve ugyanazokat kapják, mintha jelen lettek volna.

A sajtótájékoztató megtervezése és szervezése előtt érdemes megvizsgálni néhány 
kérdést, amelyek tisztázhatják, indokolt-e a sajtótájékoztató előkészítése és megszer
vezése:1

1. A szervezet megfelelő presztízzsel és sajtókapcsolatokkal rendelkezik-e ahhoz, 
hogy megfelelő számú médiaképviselőt vonzzon a találkozásra?

2. A szervezet tevékenysége különös jelentőséggel bír-e a lakosság egy meghatá
rozott csoportja számára?

3. A tematika annyira fontos és újszerű, hogy a szervezetnek további magyaráza
tokat kell adnia azzal kapcsolatosan?

4. A tematika annyira érdekes, hogy kíváncsivá tegye a médiaképviselőt?
5. Vannak új információk vagy állásfoglalások, amelyeket érvként lehet bemutatni?

1 J. Desqhepper (1990. 71.) nyomán
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Amennyiben a tervezett esemény tartalma nem felel meg a fenti szempontok 
nagyobb részének, indokolt más sajtókapcsolati formát keresni. Tájékoztatni lehet saj
tóközlemény, tájékoztató telefon vagy a sajtómappa által (lásd az előbbi, Sajtóközlemény 
fejezetet), illetve más sajtórendezvényeken. Ilyenek lehetnek a sajtószeminárium, ahol 
a technikai problémákat lehet ismertetni és megvitatni, vagy több napon keresztül több 
témát lehet megtárgyalni, a sajtólátogatások, amelyek az új épületek, intézmények, 
beruházások bemutatását szolgálják, vagy a sajtókoktélok, ahol kötetlen formában el 
lehet beszélgetni az új termék vagy szolgáltatás megjelenéséről, egy könyv- vagy film- 
bemutatóról, kiállítás megnyitójáról (lásd A sajtórendezvények fejezetet). Ezeken az 
alkalmakon inkább a kötetlen tájékoztatás kerül előtérbe, minden sajtos más-más infor
mációkat szerezhet, és ha nem is lesz azonnali sajtóvisszhangja, a médiaképviselők 
közelebb kerülnek a szervezethez, ami hosszú távon elősegíti egy jobb kép kialakítását.

A sajtótájékoztató előkészítése

A biztos siker érdekében a sajtóiroda munkatársainak és a sajtószóvivőnek apróléko
san át kell gondolniuk és meg kell szervezniük a sajtótájékoztatót. Az olyan esetek, ami
kor a tematika és a vele kapcsolatosan közölt információk nem érdekfeszítőek, esetleg 
pontatlanok, nem jelenik majd meg, rontja a szervezet arculatát, és csökkenti a média
képviselők érdeklődését a szervezet jövőbeli hasonló rendezvényeivel kapcsolatosan.

A villámtájékoztatók esetétől eltekintve, amikor előre be nem ütemezett alkalom
ról van szó (pl. villámlátogatások, katasztrófák vagy krízishelyzetek), a sajtótájékozta
tó előkészítésének lépesei a következőképpen követik egymást:

1. az időpont kiválasztása (dátum, nap, óra),
2. a helyszín kiválasztása,
3. a meghívottak listájának összeállítása,
4. a meghívók megszerkesztése és kiküldése,
5. a dokumentáció elkészítése,
6. a szemléltetőanyagok előkészítése,
7. a beszédek és felszólalások megírása,
8. a résztvevők és felszólalók felkészítése,
9. a technikai felszerelés előkészítése és próbája,
10. ellenőrzések és utolsó simítások.

1. Az időpont kiválasztása

Az időpont megválasztásánál lehetőleg olyan időszakot és napot kell keresni, ami
kor nincsenek konkurens események, amelyek inkább odavonzzák a médiaképviselő-
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két. Nem megfelelőek például a nyári és a pihenőidőszakok, amikor kevés a munka
végző médiás, és a médiafogyasztás is alacsonyabb a napilapoknál és a televízióknál. 
Konkurens eseménynek számítanak a választási időszakok, a nagy parlamenti és köz
életi viták időszakai, és az előre bejelentett események (fesztiválok, nemzetközi vásá
rok, fontos látogatások, őszi évkezdés, tüntetések stb.J. A legegyszerűbb egy aktív 
újságírót megkérdezni a várható eseményekről, és kikérni a véleményét a megfelelő 
időponttal kapcsolatosan, idővel pedig a szervezet sajtóirodája elkészítheti az éves 
esemény-tervezőhöz hasonlóan a konkurens események éves tervét.

A nap megválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a hétfőt általában az elmúlt 
hétvége eseményeinek dokumentálása tölti be, ugyanakkor a médiaképviselők a kez
dődő hét eseményeire készülnek, és sok szervezetben hétfőn van a szerkesztőségi 
ülés is. Pénteken már a hétvégi anyagokat készítik, amelyek elsősorban puha hírek, a 
kikapcsolódást, szórakoztatást szolgálják, kulturális és sporthírek. A sugárzott médi
ában is ekkor van a legtöbb szórakoztató műsor, a kulturális beszámolók és a legtöbb 
hirdetés is. A megfelelő napok tehát a kedd, szerda és csütörtök, figyelembe véve, 
hogy mikor vannak a szokásos, előre bejelentett heti sajtótájékoztatók (a polgármeste
ri hivatalnál, megyei tanácsnál stb.j. A nap megválasztásának szabályai alól természe
tesen kivételek azok az események, amelyek valamilyen időponthoz rögzítettek, a saj
tótájékoztatóra pedig az esemény keretében vagy rögtön az után kerül sor, illetve a 
nagyobb események, rendezvények.

A sajtótájékoztató kezdési órájának megválasztása a lapzárták és leadási határidők 
figyelembevételével történik. A sajtótájékoztató befejezése után még időt kell hagyni 
a médiaképviselőknek, hogy az anyagot előkészíthessék, fotót keressenek hozzá és 
megszerkesszék. A rádió- és a tévés anyagokat még vágni kell, felvezető és narrációs 
szöveget írni hozzá, esetleg háttérzenével ellátni. Ennek megfelelően a sajtótájékozta
tó megfelelő időpontja 10-12 óra között van, amely esetenként kitolódik 14 óráig is 
(mivel a központi lapok lapzártája később van, a stúdiók pedig, ha ugyanazon város
ban vannak, gyorsabban is össze tudnak állítani egy hírt az esti híradó számára). 
Kivételt képeznek a katasztrófaesemények, amelyeknél fontos a minél előbbi tájékoz
tatás, ezért a katasztrófa beállta vagy a helyzet stabilizálódása után amint lehet, ha 
pedig éjjel történt, akkor másnap reggel korán kell sajtótájékoztatót összehívni.

2. A helyszín kiválasztása

A sajtótájékoztató helyszínének kiválasztásakor az elsődleges szempont olyan hely
színt találni, amely megfelelően képviseli az arculatot, amelyet a szervezet továbbíta
ni szeretne, ugyanakkor megfelel a médiaképviselők szakmai és kényelmi szempontja
inak is. A helyszín lehet a szervezet székhelyén, vagy lehet bérelt terem is, a feltétel, 
hogy rendelkezzen a kiválasztás szempontjaiként felmerülő tulajdonságokkal.

1. Az arculat továbbítója. A helyszín kinézetének, elhelyezkedésének, hangula
tának, stílusának és felszerelésének a szervezet arculatával megegyezőnek kell 
lennie. Ez még hangsúlyozható a berendezéssel, díszítéssel, a személyzettel, a 
kivitelezési stílussal és a dokumentumokkal.
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2. Könnyen elérhető. A helyszín lehet központi vagy közel a szerkesztőségekhez, 
de mindenképpen rendelkezzen megfelelő számú (fenntartott) parkolóhellyel, 
illetve legyen elérhető tömegközlekedési eszközökkel. Ajánlott a sajtosok által 
már ismert, sajtótájékoztatóként többször is használt termek bérlése.

3. Mérsékelt befogadóképességű. A terem befogadóképességét nem az elvárt, hanem 
a megjelent médiaképviselők számához kell igazítani. Ha ugyanis túl kevés az ülő
hely, akkor a lábon állók hamarabb elhagyják a tájékoztatót, esetleg a kényelmetlen 
helyzet miatt ingerlékenyebbek, agresszívabbak lehetnek, ha viszont sok az üres 
szék, akkor azt a hatást kelti, hogy a szervezet tájékoztatója nem tart számot jelen
tős érdeklődésre. A megfelelő megoldás az utólag behozott székekkel kiegészíteni 
a teremben levőket, amikor azokat már nagyjából elfoglalták, illetve az összenyit
ható termekkel vagy csúsztatható elválasztó falakkal rendelkező helyiségek hasz
nálata. Az elv, hogy mindig legyen szabad ülőhely a teremben, de soha ne pangjon 
a hely, ilyenkor inkább érdemes diszkréten behívni a sajtóiroda munkatársait a 
tájékoztatóra, akik szükség esetén átadhatják a helyüket az érkezőknek.

4. Megfelelő akusztika és kényelmi feltételek. Az elvárás az, hogy a felszólalókat 
a terem minden pontjáról kitűnően lehessen hallani, zsúfolásig megtelt terem
ben is. Amennyiben ez kétséges, szükséges egy hangosító-erősítő berendezés 
(különösen akkor, ha a felszólalásokat szinkrontolmácsolással idegen nyelvre 
kell fordítani). A kényelmi szempontoknál elsősorban a megvilágítás, a nyári 
szellőztetés és a téli fűthetőség kérdése merül fel.

5. A terem berendezése. A terem berendezése az elvárt médiaképviselők számától 
függ. Kisebb részvétel esetén a termet kör vagy négyzet alakú asztallal lehet 
berendezni, amelynek egyik oldalán a szervezet képviselői foglalnak helyet. Ez 
a berendezés lehetőséget teremt a közvetlenebb kapcsolatteremtésre, a jobb 
informális kommunikációra, ugyanakkor a médiaképviselőknek is könnyebb 
jegyzetelniük. Több résztvevő esetén egy asztal mögött ülnek a szervezet képvi
selői, és velük szemben, középen elválasztott széksorokban foglalnak helyet a 
médiaképviselők. Fontos figyelembe venni mindkét esetben, hogy a szervezeti 
képviselők asztala előtti tér bejárható legyen a fotósok és operatőrök számára.

6. A felszereltség. Sok bemutató kelléke a filmvetítés, fóliás vagy írásvetítős 
bemutatás. Ilyenkor fontos a felszerelést előkészíteni, úgy beállítani, hogy min
denhonnan látható legyen, esetleg gondoskodni arról, hogy a terem elsötétíthe
tő legyen. Használat előtt érdemes kipróbálni a felszerelést, meggyőződni róla, 
hogy működik és összeegyeztethető a szervezet felszerelésével.

7. Kiegészítő munkahelyiségek. A sajtótájékoztató terme mellett felállított 
médiaszoba lehetőséget ad a médiaképviselőknek, hogy a tudósításaikat, anya
gaikat elkészítsék, és azonnal továbbíthassák. Ennek függvényében a média
szobának rendelkeznie kell internet-kapcsolattal és nyomtatóval ellátott számí
tógépekkel, fénymásolóval és faxos telefonnal. Ugyanakkor egy interjúterem 
kialakítása is fontos lehet, ahol zavartalanul, hangszigetelt vagy csendes kör
nyezetben lehet interjút készíteni a meghívott személyiségekkel.2

2 A munkahelyiségek részletes bemutatása és működésének leírása a Sajtóiroda felépítése és műkö
dése fejezet A sajtóiroda felépítése alfejezetében található.
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3. A meghívottak listájának összeállítása

A meghívottak listájának összeállításakor nem csupán azt kell figyelembe venni, 
hogy minél több újságíró legyen jelen a rendezvényen, hanem elsősorban azt, hogy 
minél több olyan médiaképviselő vagy sajtószerv legyen jelen, amelyet érdekel a saj
tótájékoztató témája, és amely az elérni kívánt célcsoport felé továbbítja az üzenetet. 
Azok, akik nem érintettek a témában, fölösleges időpazarlásnak fogják tekinteni a saj
tótájékoztatót, és rossz benyomással távoznak majd a találkozóról.

A meghívni kívánt személyek neveit a sajtókapcsolati adatbázisból lehet kiválo
gatni, a képviselt sajtószerv, az érdeklődési körük és a szervezethez való hozzáállásuk 
alapján. Az adatbázisban szerepelnie kell minden médiacsatornának (írott sajtó, 
sugárzott és digitális, a közszolgálati és a kereskedelmi adók, bel- és külföldi szervek 
egyaránt), mindegyik lehetőleg több kapcsolatszemély által, hogy a megfelelő média
képviselőt lehessen kiválasztani és meghívni.3 A meghívókat egyszerre küldi ki a 
szervezet sajtóképviselője, elkerülve bármiféle fontossági, médiapiaci jelenlét vagy 
másféle megkülönböztetést. Az utólagos konfliktusok elkerülése végett minden sajtó
szerv szerkesztőségi címére kiküldhető a meghívó, de a helyszínre elvárt médiakép
viselők nemcsak a szerkesztőségi, hanem a saját címükre is megkapják. Ezeket a 
médiaképviselőket a rendezvény előtt ismét lehet értesíteni, rákérdezve a részvételi 
szándékukra.

Amennyiben egy szervezet bemutatkozásáról, vagy egy specifikus új termék vagy 
szolgáltatás bevezetéséről van szó, ez megoldható kettős sajtótájékoztatóval is. Az első 
főleg az általános üzenet továbbításával, az arculati elemek hangsúlyozásával, a ter
mék általános ismertetőjével kiegészítve történik, mivel ennek a tájékoztatónak a célja 
a médiajelenlét. A második találkozó a szaksajtónak szól, műszaki adatokról, techni
kai részletekről, a termék aprólékos bemutatásával, esetleg kipróbálásával társul, mely
nek célja a szakembereket alaposabban megismertetni a termékkel.

4. A meghívók megszerkesztése és kiküldése

A meghívók szerepe időben és pontosan tájékoztatni a médiaképviselőket egy 
eseményről, jelezve, hogy a szervezet számít a jelenlétükre. A meghívó tartalmi 
része gyakorlatilag a hírpiramis elemeit tartalmazza, és formájában hasonlít egy saj
tóközleményre (szokás a sajtóközlemény nyitó bekezdését, a leadet meghívóként is 
használni). A meghívó tartalmi felépítése a következő:

• lógó vagy jelkép a jobb felső sarokban, vagy fejléces lapon beépítve a kapcso
latcím mellé,

• a kibocsátás dátuma és a kibocsátó szervezet iktatószáma.

3 A sajtókapcsolatok kialakításának és fenntartásának módszerei, illetve a sajtóadatbázisok elkészí
tése és használata részletesebben a Kapcsolattartás a médiával fejezetben találhatók.
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A Meghívó jelzés a címsor fölött.
A cím, amely tartalmazza a szervezet nevét és a sajtótájékoztató okát vagy cél
ját, lehetőleg figyelemfelkeltő módon megfogalmazva (de nem bulvárcím).
A szövegtest, amely magába foglalja:
a. a meghívó szervezet nevét (a mozaikszavakat és rövidítéseket kiírva),
b. a meghívó szervezetet képviselő személy nevét és funkcióját,
c. a sajtótájékoztató tematikájának megjelölését és rövid felvezetését (utalva 

annak fontosságára vagy újszerűségére),
d. a résztvevő személyiségek nevét és funkcióját,
e. az időpontot (dátum, nap, óra),
f. a sajtótájékoztató helyszínét (esetleg megközelíthetőségét),
g. esetenként a visszajelzési határidőt,
h. a meghívó személy nevét, beosztását és aláírását,
i. a kapcsolattartó személy nevét, beosztását és kapcsolataimét, valamint a 

sajtóiroda kapcsolataimét,
j. a tájékoztató utáni svédasztal vagy kiegészítő események feltüntetését.

Stílusában a meghívó rövid, tömör, lényegre törő, ugyanakkor udvarias, anélkül, 
hogy terjengőssé válna. A tartalma megegyezhet a leaddel, vagy lehet a közlemény 
kivonatát, esetleg magát a sajtóközleményt is mellékelni (ilyenkor használatos az 
Embargó megjegyzés, vagyis a kérés, hogy a közlemény tartalma ne legyen a sajtótá
jékoztató időpontja előtt leközölve). Az előre elküldött anyagok szerepe felkelteni a 
figyelmet és az érdeklődést, vigyázva arra, ne fossza meg a sajtótájékoztatót a közölni 
kívánt tartalmától, unalmassá téve azt.

A meghívók kiküldésének a szakirodalom által ajánlott időpontja 10-14 nappal a 
rendezvény előtt (a havi lapoknál ez akár 20-25 nap is lehet, és szükséges már a meg
hívóhoz kiegészítő dokumentációt mellékelni, hogy felkészülhessen a médiaképvise
lő). Gyakorlatban általában 7-10 nappal a rendezvény előtt küldik ki a meghívókat, de 
indokolt esetben elégséges 2-3 nappal előbb küldeni e-mailen. A meghívót kiegészíti 
a megerősítés, vagyis e-mailen 1-2 nappal, esetleg telefonon egy nappal a rendezvény 
előtt a sajtótájékoztató szervezője rákérdez a médiaképviselő részvételi szándékára, 
finoman emlékeztetve őt az előzetesen kiküldött meghívóra. Ekkor derül ki, valójában 
hány újságíróra lehet számítani a sajtótájékoztatón, illetve azok, akik nem tudnak 
jelen lenni, tudnak-e másvalakit küldeni maguk helyett. A médiaképviselőket jól 
ismerő szakemberek fordítottan is alkalmazhatják a meghívás eszközeit, vagyis előbb 
telefonon beszélnek a médiaképviselőkkel (ez nyomatékosabb, mint a meghívó), és a 
rendezvény előtt kiküldenek egy emlékeztetőt (így viszont nem lehet pontosan tudni, 
hány résztvevőre lehet számítani). A papíralapú vagy e-mail meghívókat egyszerre 
kell kiküldeni a médiaképviselőnek és sajtószervének, a szerkesztőségnek címezve, 
de a megcélzott sajtos figyelmébe ajánlva, ezzel jelezve, hogy a szervezet őt látná szí
vesen, de megőrzi annak lehetőségét, hogy ha a megcélzott személy nem szabad, 
akkor a szerkesztőség valaki mást küldjön a tájékoztatóra.
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5. A dokumentáció elkészítése

A sajtótájékoztató dokumentációjának szerepe írásos formában is rögzíteni a tájé
koztató okát képező hírt, illetve kiegészítő információt szolgáltatni ahhoz. Minden 
esetben az információ újszerűségén és tartalmán van a hangsúly, amelyet nem szük
séges eltompítani fölösleges dokumentumokkal. A sajtótájékoztató dokumentációja a 
kiküldés időpontja és célja szerint kétféle lehet:

1. Előzetes dokumentáció. Amint a neve is mutatja, a médiaképviselők felkészü
lését elősegítheti az előzetesen (általában a meghívóval együtt) eljuttatott 
dokumentum-csomag. Ez elsősorban a szaklapok számára fontos, illetve azok
ban az esetekben, amikor a sajtótájékoztató szervezői egy valóban tartalmas 
beszélgetést szeretnének majd kialakítani a médiaképviselőkkel a sajtótájékoz
tató keretén belül. Fontos figyelembe venni azt is, hogy az előzetes dokumen
táció tájékoztat ugyan, de nem mond el minden részletet, hanem hagy hírérték
kel rendelkező információkat a sajtótájékoztató eseményére is.

2. Sajtómappa.4 A sajtómappát a sajtótájékoztató keretében adják át, illetve a tájé
koztató lejárta után a médiafelelősök kiküldik a megcélzott, de a tájékoztatón 
meg nem jelent médiaképviselőknek. Általában már érkezéskor kézhez kapják 
a médiaképviselők, a tájékoztató előtt és alatt pedig átfuthatják, így kérdéseik 
dokumentáltabbak, megalapozottabbak lesznek, a felszólalóknak pedig nem 
muszáj minden, a sajtómappában is szereplő részletre kitérniük. Amennyiben 
a szervezők nem szeretnék, hogy a résztvevők figyelme megoszoljon a felszó
lalók és a sajtómappa tartalmának böngészése között, illetve, hogy a kérdések 
többnyire az elhangzott információk hatására fogalmazódjanak meg, a sajtó
mappát csupán a végén adják kézbe. Ilyenkor a felszólalásoknak gyorsnak, tar
talmasnak, pörgőnek kell lenniük, hogy mindvégig fenntartsák az érdeklődést, 
és megfelelő alapot szolgáltassanak a kérdésekhez.

A dokumentációk összeállításánál nem csak az írott anyagokra kell hangsúlyt fektet
ni, hanem minden esetben be kell illeszteni látványelemeket is, grafikus részeket, ábrá
kat, fotókat, színes kiadványokat is, amelyek felkeltik és magukra irányítják a figyelmet.

6. A szemléltetőanyagok előkészítése

Az emberek által felfogott információk legnagyobb része vizuális úton érzékelt. 
Éppen ezért fontos a különböző alkalmakon elhangzott információkat vizuális kísé
rőkkel, látványelemekkel nyomatékosítani, tudva azt, hogy ezek inkább megmarad
nak, mint a beszédek tartalma. A szervezet számára reprezentatív események vizuá
lis hordozói három csoportra oszthatók:

4 A sajtómappa tartalmának és összeállításának lépéseit a Sajtóközlemény fejezet tárgyalja részle
tesebben.
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1. Jelenlét az arculathordozókon. Már a kiküldött meghívók, esetleg dokumentá
ciók (legyenek azok papír alapúak vagy e-mail) szerepelnek a szervezet vizuá
lis arculathordozói, vagyis a szervezethez társítható lógó, színek, betűtípus stb. 
Ezek képviselik a szervezetet, a helyszíni találkozásokon pedig erre kell ráerő
síteni, ugyanazokat az arculatelemeket használva.

2. Jelenlét a helyszínen. A helyszíni arculathordozók közül a leglátványosabb a 
felszólalók mögött elhelyezett banner a szervezet, esetleg az alkalom jelmonda
tával és lógójával. Ez folyamatosan emlékezteti a részvevőket a szervezetre, 
ugyanakkor a televíziós felvételeken is elkerülhetetlenül megjelenik majd. A 
szemléltetők elsősorban a témát, a felszólalások tartalmát hangsúlyozzák, 
másodlagosan számítanak csupán arculatközvetítőknek. Ilyenek a helyszíni 
plakátok, fotótáblák, a makettek stb.

3. A bemutatások szemléltetője. Az előadások és bemutatók sokkal látványosab
bak, figyelemfelkeltőbbek és ugyanakkor több információt hordoznak, amikor 
vizuális szemléltetőkkel társulnak. Ilyenek a vetített bemutatók, a filmek, diák 
vagy fotók, plakátok és grafikonok. Egy-egy képpel többet és gyorsabban el 
lehet mondani egy eseményről vagy helyzetről, anélkül azonban, hogy dicsek
vésnek vagy kérkedésnek hatna, esetleg ismételné önmagát.

A helyszíni bemutatásoknál fontos a vizuális információk folyamatos adagolása, 
vagyis a belépőre ne zuhanjon rá minden egyből, kiégetve a bemutatni kívánt tema
tika újszerűségét vagy lényegi részét, hanem a logikus sorban érkező vizuális hatások 
mindig az elmondottakat hangsúlyozzák. A sajtóiroda munkatársainak, akik kiküldik 
a meghívókat, előkészítik a szemléltetőket és megírják a beszédeket, vigyázniuk kell 
arra, hogy ezek egymással összhangban legyenek, ugyanazt az üzenet sugározzák 
vagy erősítsék meg, illetve mindez illeszkedjen ahhoz az arculathoz, amit a szervezet 
továbbítani kíván.

7. A beszédek és felszólalások megírása

A találkozók és sajtótájékoztatók hangulata és sok esetben a sikeressége a felszóla
lók beszédén múlik. Éppen ezért különös gondot kell fordítani a felszólalások előké
szítésére.5 Elmondható, hogy „a beszéd hatékony kommunikációs eszköz. Elmondás
ra kell előkészíteni, nem felolvasásra. A hallgatóság tulajdonságai szerint kialakított, 
megfelelő hatást vált ki, pontosan meghatározott tartalma van, jól meghatározott célt 
követ, és belefér a megszabott időkeretbe”.6

A beszédek elkészítésének folyamata a következő lépésekre tagolható:7 
1. A felszólaló személyének megismerése és meginterjúvolása.

5 A beszédek tipológiáit és elkészítésük módszereit A nyilvános beszéd elmélete és gyakorlata feje
zet tárgyalja.

6 Fordítás D. L. Wilcox -  L. W. Nolte, 1992. 248., In: Coman 2004. 166.
7 Összeállította Cristina Coman (2004), a D. L. Wilcox -  L. W. Nolte, 1992. 359-363, J.L. Deschep- 

per, 1990. 82-83., F. P. Seitel, 1992. 249-253., T. H unt-J. E. Grunig, 1994. 208-211. munkái alap
ján.
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2. Dokumentálódás és információszerzés a tartalmi részhez.
3. A beszéd végső céljainak és felépítésének tisztázása.
4. Az anyagok rendszerezése és a beszéd megírása.

A beszéd megírója szabadon bánhat a beszédírás eszközeivel, de mindvégig szem 
előtt kell tartania, kiknek szól majd a beszéd, ki és milyen stílusban fogja előadni, 
illetve meg kell felelnie néhány szakmai követelménynek:"

• Elmondásra és meghallgatásra tervezett: nem kell irodalmi műalkotásnak len
nie, de jól hangzó, tiszta, összefüggő és érthető kell legyen.

• Konkrét, pontos nyelvezet: nem tartalmaz általánosságokat, egyszerű, átlátha
tó képeket és szemléletes példákat használ.

• Pozitív visszajelzést vár: minden mondatnak vagy gondolati egységnek egy 
konkrét képet kell kialakítani és rögzíteni, amely egy hozzáállást alakít ki a 
hallgatókban. Az előadásmód életerőt és dinamizmust sugallhat.

• Pontos célja van: pontosan megfogalmazott célt követ, az érintett témával kap
csolatosan egyértelmű álláspontot tartalmaz.

8. A szervezők és felszólalók felkészítése

A felszólaló személyek kiválasztásánál a sajtó szempontjából a legmegfelelőbb a 
szervezet legmagasabb szintű vezetője (elnök, vezérigazgató stb.), akinek véleménye 
döntő, és akit idézni lehet az elkészülő írásokban, ezzel is növelve azok súlyát. 
Amennyiben a szervezet vezetője nem rendelkezik a megfelelő kommunikációs 
képességgel, lélekjelenléttel a gyors válaszadáshoz, esetleg egy kis humorral, meg
fontolandó, hogy valamely más vezetőségi tag helyettesítse a sajtótájékoztatón. 
Második szempont a felkészültség és a jártasság a tárgyalt tematikában, amely vala
mennyire ellensúlyozza a hiányos kommunikációs képességeket, de az ilyen felszó
laló minden esetben egy karizmatikus, könnyedén kommunikáló személy kíséreté
ben jelenjen meg.

A felszólalónak tehát alaposan kell ismernie a tematikát, és a megfelelő beszéd- 
készséggel és kommunikációs képességekkel kell rendelkeznie. Ha megtörtént a fel
szólalók kiválasztása, egy előzetes felkészítés sorozat következik, melynek során fino
mítani lehet a kommunikációs stílusát, az elvárt közönségre hangolva. A várható és 
az elvárt kérdésekről közösen lehet gondolkodni, és összeállítani egy listát a válaszok
kal, különös tekintettel a kritikus kérdésekre. Sok felszólaló megalázónak érzi az elő
zetes felkészítéseket, úgy gondolva, hogy neki nincs szüksége felkészítésre, úgyis 
tudja, mi a dolga, illetve nem látja kellő fontosságúnak a sajtótájékoztató eseményét. 
Ennek ellenére a szakirodalom minden esetben felhívja a figyelmet arra, hogy egyet
len beszédet sem lehet helyesen és hatékonyan megtartani előzetes felkészülés nél
kül, és ennek hiánya a leggyakoribb oka a félresikerült szerepléseknek. 8

8 F. P. Seitel, 1992. 248 nyomán. Lásd a Nyilvános beszéd és médiaszereplés fejezetben is.
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9. A technikai felszerelés előkészítése és próbája

A rendezvény megkezdése előtt minden technikai és szemléltető eszközt be kell 
állítani a helyére. Bérelt helyiségekben általában a sajtótájékoztató napján készítik elő 
a szervezők a helyszínt, de ajánlatos a technikai felszerelést egy nappal előtte besze
relni és kipróbálni. Gyakran megesik, hogy hiányzik valamilyen kellék, nincsen hosz- 
szabbító vagy elosztó, le van merülve a laptop vagy a felvevőgép akkuja, ezeket a hiá
nyosságokat másnapig orvosolni lehet. Ha nincsen lehetőség a helyszínen kipróbálni 
a felszerelést, akkor a székhelyen ellenőrizni lehet azok működését, találtatni az 
összekötő kábeleket (pl. laptop, vetítő, hangosítás), megnézni, összeférhetők-e az 
egyes eszközök. Az előzetes helyszíni látogatáskor érdemes feljegyezni, hogy hol van
nak a tápforrások, honnan jön a fény, hol van a világítás kapcsolótáblája, van-e tech
nikai asztal stb., és úgy tervezni meg a beállításokat.

A felszerelés próbája az előadókra is vonatkozik. Mindenkinek saját magának kell 
kipróbálnia, hogy az általa hozott anyagok vetíthetők-e (gyakran nem kompatibilisek 
a programok vagy nem olvasható a megírt CD), elférnek-e a szemléltetőanyagok a 
teremben, szüksége van-e hangosításra. A próbák elmulasztása nagy valószínűséggel 
visszaüt a rendezvény alatt, megtörve annak menetét, és a felkészületlenség, a profiz
mus hiányának érzetét kelti.

10. Ellenőrzések és utolsó simítások

Az utolsó simítások a helyszíni előkészítések ellenőrzését -  és szükség esetén 
kiigazítását -  jelentik. Ilyenkor már nem lehet reálisan újragondolni a beszédeket 
vagy átírni a sajtóanyagokat, csupán azt ellenőrizni, hogy minden a megbeszélt terv
nek megfelelően a helyén van-e.10

A sajtóiroda munkatársainak feladata a terem berendezése, az előre előkészített 
irányjelző táblácskák elhelyezése a gyors tájékozódás érdekében, a felszólalók nevét és 
funkcióját tartalmazó asztali táblák felállítása, a sajtólista és a sajtómappák elhelyezé
se. A technikáért felelős személy ellenőrzi a megvilágítást és a szellőztetőrendszert, 
hangosító és fordító berendezést, a szabad csatlakozókat az audio-vizuális média szá
mára, a kivetítőt és az elektronikus szemléltető anyagokat, valamint a sajtótájékoztatót 
rögzítő hangfelvevőket. Amennyiben médiaszoba is van, úgy az ottani felszerelés 
működését is elindítja és ellenőrzi. A sajtóanyagokért felelős személy átnézi a sajtó
mappa tartalmát, a szemléltetőanyagok jelenlétét és elhelyezését, valamint a felszóla
ló személyek és a szemléltetők láthatóságát, illetve megnézi, hogy a vetíteni kívánt 
anyagok valóban a megfelelők és vetíthetők-e. A sajtótájékoztatóért felelős személy 
végül ellenőrzi a termet, a médiaszobát, a helyeit elfoglaló személyzetet, és fogadja a 
megérkező felszólalókat, akiket végigvezet a termen, bemutatva nekik a felszerelést.

9 A szervezésvezető és ellenőrző lista modelljét külön melléklet tartalmazza.
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SZERVEZESVEZETO ES 
ELLENŐRZŐ LISTA

• Lista, amely segít átismételni a szervezési feladatokat; a megoldott problémá
kat, az elvégzett feladatokat ki lehet húzni róla.

• Az ellenőrző lista lehet a főszervező kezében, aki ellenőrzi a feladatok elvégzé
sét, de lehet látható helyre kifüggesztett közös lista is, amelyre mindenki maga 
jegyzi be, amit elvégzett.

A rendezvény:
• Helyszín:
• Időpont és idó'tartam:
• Részletes program

Értesítés, tájékoztató, meghívások:
• Címlista a meghívandó személyekről
• Meghívók szövegezése és szerkesztése
• Meghívók kiküldése
• Sajtó értesítése
• Személyes kapcsolatok, meghívások
• Fontos meghívottak
• Helyi képviselőtestület, önkormányzat
• Felsőbb döntéshozó szervek képviselői (pl. parlamenti képviselők)
• Civil szféra
• Partner, ismerős vagy más szakmai szervezetek
• Kulcsfontosságú közintézmények tagjai, képviselői
• Támogatók
• Az ügyben közvetlenül vagy közvetve érintett személyek

A rendezvény előtt:
• Kik a szervezési feladatok felelősei?
• Biztosított a helyiség? Lesz ott házigazda, vagy megvan a kulcs?
• Asztalok, székek (és ki rendezi / viszi vissza ezeket)?
• Biztosítottak a kellékek és a szemléltető eszközök?
• A felszerelés és kellékek ellenőrzése a helyszínen (hangosítás, vetítők, hang- és 

képrögzítés, számítógép, szinkrontolmácsolás, hangszalagok, hosszabbítok stb.)
• Teremberendezés, ülésrend/ültetés
• Elnökség összetétele
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• Levezető (moderátor), szervező, ajtónálló
• Segédanyagok, tájékoztatók, értékelőlapok
• Névjegyek (megírva), résztvevők / meghívottak listája
• Kiosztásra kerülő anyagok, szóróanyagok (pl. mappa, információs csomag, író

szerek, lapok, kitűzők)
• Parkolás, jelzés a parkolótól a helyszínig
• Bejelentkezés (regisztráció)
• Jelek, jelzések (pl. munkacsoportok, mellékhelyiség)
• Szünetben frissítő, büfé
• Ruhatár (főként télen!)
• Utórendezvények (sajtótájékoztató)

Szemléltetés:
• Kiállítás
• Filmvetítés, TV (lánc), videó, fóliavetítő, video-projektor
• Szemléltető eszközök (írótábla, lapok, filcek, ragasztó stb.)

A rendezvényen:
• Rendezés, rendezők, személyzet
• Érkezők fogadása, regisztráció
• Pontos kezdés, időben befejezés
• Helyiségek/szobák előkészítése, (el)rendezése
• Belakni a helyszíneket (minden helyiség kihasznált?)
• Vetítővászon, szabad falfelület, bannerek, plakátok (látványelemek)
• Kellékek (írószer, lapok, filc, írótábla + lapok stb.)
• Résztvevők mappája, jegyzeteléshez írószer, papír, emlékeztetők
• Hang- és képrögzítés biztosítása, fotós
• Jegyzőkönyv
• Jelenléti ívek, névsor
• Sajtómappa, információs anyagok, írott sajtótájékoztató 

A rendezvény után:
Minden tevékenységnek előre kijelölt felelőse legyen!

• A rendezvény dokumentálása (archívum) + sajtófigyelés
• Értékelőlapok összegyűjtése, kiértékelése
• A helyiség visszarendezése, a felszerelés elszállítása
• A szolgáltatások/díjak kifizetése, számlák rendezése
• Értékelés: mit sikerült megvalósítani a várt eredményekből, az eredeti célokból
• Melyek a további tevékenységek (és felelőseik)?
• Kiegészíteni a meghívandó személyek névsorát, illetve a feladat- és az ellenőr

zőlistát
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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ SZERVEZÉSE I. 
(EMLÉKEZTETŐ)

A sajtótájékoztató a szervezetek és a médiaképviselők közötti legfontosabb kom
munikációs forma, amely során új információk kerülnek bemutatásra és megvitatásra 
a két fél képviselői között. Ezért felmérhető, valóban indokolt-e a sajtótájékoztató elő
készítése és megszervezése.

1. Rendelkezik-e a szervezet megfelelő presztízzsel és sajtókapcsolatokkal ahhoz, 
hogy megfelelő számú médiaképviselőt vonzzon a találkozásra?

2. A szervezet tevékenysége különös jelentőséggel bír-e a lakosság egy meghatá
rozott csoportja számára?

3. A tematika fontos és újszerű-e annyira, hogy a szervezetnek további magyará
zatokat kell adnia azzal kapcsolatosan?

4. Érdekes-e annyira a tematika, hogy előhozza a médiaképviselő kérdéseit?
5. Vannak-e olyan új információk vagy állásfoglalások, amelyeket érvként lehet 

bemutatni? I.

I. A sajtótájékoztató előkészítésének lépései
1. Az időpont kiválasztása (dátum, nap, óra)
2. A helyszín kiválasztása -  szempontok:

a. Az arculat továbbítója
b. Könnyen elérhető
c. Mérsékelt befogadóképességű
d. Megfelelő akusztika és kényelmi feltételek
e. A terem berendezése
f. A terem felszereltsége
g. Kiegészítő munkahelyiségek

3. A meghívottak listájának összeállítása
4. A meghívók megszerkesztése és kiküldése
5. A dokumentáció elkészítése

a. Előzetes dokumentáció
b. Sajtómappa

6. A szemléltetó'anyagok előkészítése
a. Arculathordozók
b. Jelenlét a helyszínen
c. Bemutatók szemléltétől

7. A beszédek és felszólalások megírása -  folyamata:
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a. A felszólaló személyének megismerése és meginterjúvolása
b. Dokumentálódás és információszerzés a tartalmi részhez
c. A beszéd végső céljainak és felépítésének tisztázása
d. Az anyagok rendszerezése és a beszéd megírása

8. A résztvevők és felszólalók felkészítése
9. A technikai felszerelés előkészítése és próbája
10. Ellenőrzések és utolsó simítások

Kulcsfogalmak: sajtótájékoztató, sajtótájékoztató-infláció, sajtómegjelenés, sajtó- 
visszhang.





1  1  SAJTOTAJEKOZTATO 
1 1 .  SZERVEZÉSE II.

A sajtótájékoztató lebonyolítása

A sajtótájékoztató lebonyolításának több mozzanata, részeseménye van. Ezek álta
lában azonos sémát követnek, ritka esetben törik meg ezt valamely különös vonatko
zás hangsúlyozásának érdekében (rendhagyó események, más esemény programjára 
épített sajtótájékoztató stb.). A sajtótájékoztató standard programja:

1. A médiaképviselők fogadása
2. A sajtótájékoztató megnyitása
3. A szervezet képviselőinek beszédei
4. A résztvevők kérdései és a válaszok
5. A sajtótájékoztató lezárása
6. Informális, eligazító rész

1. A médiaképviselők fogadása

A helyszínre érkező médiaképviselőket a sajtóiroda munkatársai fogadják. A foga
dó személyeknek ismerniük kell a sajtótájékoztató részleteit, hogy szükség esetén 
eligazíthassák az érdeklődőket, és ajánlott volna, hogy ismerjék látásból a médiakép
viselőket is. A feladatuk köszönteni az érkezőt, felvezetve őket a jelenléti listára (vagy 
a médiaképviselő saját maga iratkozik fel, vagy már szerepel a listán, így ellenőrizhe
ti az adatok pontosságát, és aláírja a listát), kezébe adják a sajtómappát és a kitűzőt, 
majd bevezetik a terembe.

A teremben az érkezőt a szóvivő vagy a sajtóiroda vezetője fogadja, aki néhány 
szót vált minden érkezővel és helyfoglalásra invitálja. A médiaképviselő maga 
választhatja meg, hol foglal helyet, elejét véve ez által a manipuláció gyanújának, és 
megkímélve őt a számára kellemetlen személyek szomszédságától.
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2. A sajtótájékoztató megnyitása

A sajtótájékoztató megnyitásának pillanata leghamarabb a meghívóban megjelölt 
idó'pont, legkésó'bb 10 perccel utána, ami alatt minden médiaképviseló' beérkezhet, a 
tévések felállítják a kameráikat, és a fotósok is végezhetik feladatukat. Ennél többet 
várni a kezdéssel már visszaélés a résztvevó'k idejével, és veszélyezteti az időkeretbe 
való beilleszkedést.

A sajtótájékoztatót a sajtószóvivő moderálja, aki megnyitja, esetleg felvezeti a 
témát, összeköti a felszólalásokat, majd lezárja. Ismerve mindkét felet, összekötő 
kapocsként szerepel a felszólalók és a résztvevők között, előreláthatja a konfliktushely
zeteket, megelőzhet kérdéseket és átlendítheti a tájékoztatót a holtpontokon. Megnyi
tásként a sajtószóvivő köszönti a résztvevőket, megköszönve idejüket és érdeklődésü
ket, megemlíti a tájékoztató témáját, és bemutatja, hierarchikus sorrendben, névvel és 
betöltött funkciójuk szerint a felszólalókat. Ezután ismerteti a sajtótájékoztató prog
ramját, melyik felszólaló miről és várhatóan mennyi ideig fog beszélni, mennyi idő áll 
a kérdések és válaszok rendelkezésére, majd meghívja a résztvevőket, hogy a tájékoz
tató végén vegyenek részt az informális, kötetlen beszélgetésen, illetve a „kávé-üdítő- 
ropi” vagy svédasztalos fogadáson. A megjelölt időperiódusok csupán irányadóak, 
ezek módosulnak a bemutatásra szánt információ mennyiségének és a médiaképvise
lők érdeklődésének függvényében. A megnyitás végén a sajtószóvivő átadja a szót az 
első felszólalónak, aki általában a szervezet legmagasabb rangú jelenlevő képviselője.

3. A szervezet képviselőinek beszédei

Az első felszólaló minden esetben a szervezet legmagasabb rangú képviselője, 
mivel ez hangsúlyosabb időpillanat, ilyenkor nagyobb a figyelem, mint a második 
vagy harmadik felszólaló esetében. A felszólalók az előzetesen kialakított beszédüket 
adják elő, lehetőleg nem térve el attól, és elültetve a beszéd során az elvárt kérdések 
magvait. Amennyiben a szervezet legmagasabb vezetője nem ismeri alaposan a tema
tikákat, vagy nem rendelkezik megfelelő kommunikációs képességgel, ajánlott, hogy 
ő csak felvezessen témákat, hangsúlyozva azok fontosságát, de a részleteket már az 
utána felszólaló jártasabb, jól kommunikáló munkatársak ismertessék. Ez által a kér
dések is kanalizálódnak, a szervezeti vezető az általános dolgokról és a szervezet 
állásfoglalásairól beszélhet, míg a gyakorlati és a technikai részletekről feltett kérdé
sekre a második és harmadik felszólaló válaszolhat.

A beszédeket fel lehet olvasni, vagy szabadon elmondani, mindkét módszernek 
vannak előnyei és hátrányai. A tapasztalat szerint a legelőnyösebb begyakorolni, és 
alaposan ismerni a beszédet, ezután szabadon előadni, egy rövid vázlat vagy kulcssza
vakat tartalmazó vezetőlista segítségével. A beszélőnek szem előtt kell tartani, hogy 
információkereső médiaképviselőkhöz beszél, ezért a felszólalásának az újságírásból 
ismert hírpiramis felépítését kell követnie, előbb a konkrét, azonosító jellegű informá-
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ciókat adja át, majd elmagyarázza a háttértörténetet, a működését és az összefüggése
ket. A beszéd szemléletes, ha példákat, konkrét utalásokat tartalmaz, könnyedén és 
humorosan előadott, vagyis képes fenntartani a figyelmet. Általános szabály, hogy a 
beszédek legyenek rövidek és lényegre törők. A felvezetett témákat nem kell kimeríte
ni, csontig rágni, hanem csak nagy vonalakban ismertetni, meghagyva a médiaképvi
selőknek, hogy kérdéseikkel megközelítsék a számukra érdekes részleteket.

4. A résztvevők kérdései és a válaszok

A kérdések programpont minden sajtótájékoztató kritikus időszaka. Ilyenkor lehet 
lemérni, hogyan reagálnak a médiaképviselők a kapott információkra, milyen a szer
vezethez való hozzáállásuk, esetenként arra használható ez az idő, hogy meggyőzzék 
a résztvevőket, megerősítsék a szervezetről kialakuló pozitív képet. A jól felépített saj
tótájékoztatón ilyenkor terítékre kerülnek a még el nem mondott információk, de ha 
nincs jól felépítve és irányítva a beszélgetés, könnyen előhozza a szervezet gyenge 
pontjait.

A sajtótájékoztató sikerességéhez elengedhetetlen egy szakértő, aki részt vesz az 
előkészítési folyamatban, ismeri a médiaképviselőket és azok elvárásait, levezeti a 
sajtótájékoztatót, és képes hatékonyan közbelépni a kialakuló kritikus esetekben. Ez a 
személy lehet a szervezet szóvivője, a sajtóiroda vezetője vagy egy tapasztalt munka
társa, ha pedig a szervezet nem rendelkezik külön sajtóirodával vagy médiafelelőssel, 
akkor egy külső meghívott, aki lehetőleg semleges arculatú, és képes képviselni a 
szervezet arculatát.

A kérdések időszakában a leggyakrabban felmerülő problémák és krízishelyzetek, 
illetve ezek kezelésének lehetséges módszerei a következők:

1. Kérdéscsend: a beszédek és bemutatók után egyetlen médiaképviselő sem tesz 
fel kérdéseket. Ilyenkor a moderátor kérdéssel lép közbe, amely felkelti a rész
vevők érdeklődését. Ez a módszer tapasztalatot igényel a moderátor részéről, 
hogy a feltett kérdések azt az érzést keltsék, hogy azok a részvevők informálá
sát segítik elő, és lehetőleg úgy illeszkedjenek a gondolatvezetéshez, mintha ott 
lenne a helyük. Ugyanez a módszer alkalmazható a moderált beszélgetéseknél, 
amikor egy-egy téma kezd kimerülni, az érdeklődés lankadni látszik, tehát új 
területet kell megnyitni.

2. Technikai beszélgetés: valamely kérdező egyik kérdését a másik után teszi fel, 
olyan szakmai vagy technikai részletekről, amelyek a többi résztvevő nagy 
részét nem érdeklik, a válaszadó pedig általában kimerítő, részletes és hosszú 
válaszokat ad. Ilyenkor egy gondolategység vagy válasz végén a moderátor köz
belép, felajánlva annak lehetőségét, hogy az érdekelt médiaképviselő és a szak
ember folytassanak egy külön beszélgetést a témáról a tájékoztató lezárta után, 
és átadja a szót más kérdezőnek.

3. Kérdezői monopólium: egy-egy kérdező magához ragadja a szót, és egyik kér
dést a másik után teszi fel, nem engedve mást szóhoz jutni. Ez a helyzet kezel
hető mobil mikrofonnal, amikor a sajtóiroda egy munkatársa egyetlen mikro
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font hordoz körbe a teremben, a kérdésfeltevő pedig miután feltette a kérdése
it, visszaadja a mikrofont, a moderátor pedig a mikrofonjogot adja, kizárólag az 
így feltett kérdéseket véve figyelembe. Mikrofon nélkül is előre lehet jelezni a 
kérdezők sorrendjét, ezért miután valaki feltette a kérdését és választ kapott rá, 
a moderátor már a következő, előre jelzett személynek adja át a szót.

4. Hosszas fejtegetések: a kérdező hosszasan fogalmazza meg a kérdését, amely 
lényege sokszor nem érthető, vagy saját véleményét, tapasztalatát kezdi hosz- 
szasan fejtegetni, értékes időt foglalva el és untatva a többieket. Ebben az eset
ben a moderátor udvariasan, de határozottan közbelép, és összefoglalva a kér
dés lényegét, átadja a szót válaszadásra a szervezet képviselőinek. Ugyanígy 
járhat el, amikor a szervezet részéről valaki fölösleges technikai vagy érdekte
len részletekbe bocsátkozik.

5. Szétágazó kérdések: gyakran hangzanak el bonyolult, összetett vagy szétágazó 
kérdések, vagy lehetnek burkoltak, provokatívak vagy beugratók. A moderátor
nak jogában áll megismételni a halkan feltett kérdéseket, két-három részkér
désre bontani az összetett kérdéseket (megőrizve az eredeti tartalmat, és mind
végig figyelve a kérdésfeltevőre, mintegy a beleegyezését kérve az új megfogal
mazáshoz]. Ez időt ad a válaszoló félnek, hogy összeszedje gondolatait, és meg
fogalmazzon egy pontos és összefüggő választ. Az érthetetlen vagy burkolt kér
désekre a moderátor pontosítást vagy további magyarázatot kérhet, mintegy 
szűrőként működve a szervezeti képviselők felé, ugyanígy leleplezheti a felis
mert beugrató kérdéseket is.

6. Ismételt felszólalások: gyakran egy-egy kérdező többször is szót kér vagy 
igyekszik monopolizálni a kérdésfeltevést, állandóan közbelépve a saját kérdé
seivel. Ekkor a moderátor finoman emlékeztetheti, hogy mások is tennének fel 
kérdéseket, felajánlja az utólagos személyes beszélgetés lehetőségét valamely 
szervezeti képviselővel, vagy meghatározza a kérdésfeltevők sorrendjét, korlá
tozza ugyanazon személy közbelépéseinek számát.

7. Témán kívüli kérdések: gyakran nem a témába vágó kérdéseket, esetleg nem a 
jelenlevő személyekről szóló, vagy támadó kérdéseket fogalmaznak meg a kér
dezők. Ilyenkor a moderátor emlékezteti a résztvevőket, hogy a sajtótájékozta
tónak más a megjelölt témája, de a kérdező kérésére egyeztethetnek egy talál
kozási időpontot vagy egy sajtóeligazítót a szervezet képviselőivel a kérdés 
megvitatására. Amennyiben viszont a kérdés nem a témához kötött ugyan, de 
a jelenlegi pillanathoz kötődik, és a szervezet tevékenységeivel kapcsolatos 
(egy másik állásfoglalás vagy tevékenység, balesetek, elbocsátások, tüntetés 
stb.), a szervezet képviselőnek válaszolniuk kell, lehetőleg minél pontosabban 
az eseménnyel kapcsolatosan, esetleg megadva egy következő eligazító idő
pontját, amelyen felkészültebben vehetnek részt. (Az elzárkózás és a no 
comment válaszok ellenkező hatást érnek el, súlyosbítják a további helyzetet és 
csorbítják a szervezet arculatát.)

8. Az időkeret betartása: a kérdezés hevében sokszor nem vehető észre, hogy eltelt 
az idő, vagy a tájékoztató tartalmilag kimerülni látszik (a szervezet által ismertet
ni kívánt információk terítékre kerültek, a médiaképviselők is megszerezték a



11. SAJTOTAJEKOZTATO SZERVEZÉSE II. 161

számukra fontos információkat). A moderátor időnként diszkréten az órájára 
néz, emlékeztetve, hogy a kérdésekre (vagy bármely más programpontra) szánt 
idó'keret kezd kimerülni. Zárás előtt, éreztetve, hogy a kérdések programpontja a 
végéhez közeledik, bejelenti, hogy mennyi idő áll még a kérdezők rendelkezésé
re, vagy felkéri a részvevó'ket, fogalmazzák meg az utolsó kérdéseiket.

5. A sajtótájékoztató lezárása

Tartalmi szempontból a sajtótájékoztató az utolsó kérdés utáni összefoglalással 
zárul, amikor a sajtószóvivő' vagy moderátor röviden összefoglalja a főbb tartalmi pon
tokat, amelyek elhangzottak a felvezetőben és kibontakoztak a kérdések során. Zárás
ként a moderátor megköszöni a részvételt, emlékezteti a résztvevőket a mappa tartal
mára, esetenként az utólagosan kiosztott beszédmásolatokra, és meghívja a résztvevő
ket egy pohár üdítőital vagy csésze kávé melletti baráti, informális beszélgetésre.

6. Informális, eligazíló rész

A sajtótájékoztatók gyakori hibája, hogy a médiaképviselőket asztalhoz ülteti, 
amelyen rágcsálnivaló, víz és üdítő, illetve kávé van, hogy ezzel is jelezze vendégsze
retetét, baráti gesztusát. Ezzel valójában azt lehet elérni, hogy az asztalt nagyjából 
elfoglalják a tálcákkal és poharakkal, megnehezítve a jegyzetelést, illetve a médiakép
viselők figyelme megoszlik majd a fogyasztanivaló, a kiboruló poharak, a távolabb ülő 
kollegák kiszolgálása és a tájékoztató tartalmi része között. A vendégszeretet valóban 
megkívánja, hogy a munka mellett legyenek lazább, oldottabb hangulatú pillanatok 
is, ám ezekre a sajtótájékoztató formális részének lejárta után kerül sor.

A sajtótájékoztató zárásakor a moderátor meghívja a résztvevőket egy közös kávé
zásra vagy éppen svédasztalhoz -  ez a megvendégelés nemcsak vendégszereteti gesz
tus, hanem arculati kérdés is, milyen szervezet milyen felhozatallal várja a média 
képviselőit. A rendszeres szervezeti sajtótájékoztatók esetében általában elégséges a 
kávé, ásványvíz, valamilyen üdítőital és az asztalra tett rágcsálnivaló, esetleg kézbe 
fogva fogyasztható gyümölcsök.

A kötetlen hangulatú beszélgetések általában a médiaképviselő számára a 
találkozók legértékesebb részét jelentik. Ez az időszakasz lehetőséget nyújt az 
interjúadásra, a következő egyéni találkozók időpontjának a megbeszélésére, a 
tájékoztató során ki nem fejtett témák megtárgyalására, az off the record informáci
ók elhintésére. A lazább hangulat ellenére a szervezeti képviselőknek nem szabad 
elfeledniük, hogy sajtosokkal beszélgetnek, akiknek célja az információszerzés, a 
további dokumentálódás. Ezért óvakodjanak a saját vélemény kifejtésétől, amikor 
pedig mégis megteszik, mindig hangsúlyozzák, hogy ez a személyes véleményük, 
mely nem feltétlenül egyezik szervezetük álláspontjával. Sok esetben még így is 
megjelenhetnek a saját gondolataik a sajtóban, mint nem hivatalos források vagy 
meg nem erősített hírek.
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Ez a programpont az interjúadások időszaka is. Az interjúk számára ajánlott egy 
külön termet biztosítani, bár általában a médiaképviselők a helyszíni hangulatot is 
továbbítani szeretnék, ezért a televíziós és rádióinterjúk a sajtótájékoztató termében, 
a folyosón vagy valamilyen más, reprezentatív háttér előtt történnek.

Amikor a sajtosok befejezték az interjúkat, és a beszélgetés is kezd elkanyarodni a 
megjelölt témákról és a szervezeti vezetőkről, akkor következik az elbúcsúzás, amikor 
meghívják a médiaképviselőket a következő sajtórendezvényekre vagy a leszögezett 
egyéni beszélgetésekre. A felszólalók ekkor távoznak, viszont a sajtóiroda munkatár
sai addig maradnak a helyszínen, amíg az utolsó sajtost is elbúcsúztatták. Ezután fog
nak neki a felszerelés összeszedésének, a helyszín felszabadításához és visszarende
zéséhez.

A sajtótájékoztató utómunkálatai

A sajtótájékoztató szervezésének harmadik nagy életszakasza az előkészítés és a 
lebonyolítás után a zárómunkálatok és a kiértékelések. Az utómunkálatok a követke
ző sajtóesemények technikai hátterét alapozzák meg, a belső értékelések a szakmai 
felkészülést és értékelést, míg a sajtófigyelés a sajtóval való viszonyt jelzi, meghatá
rozva a megfelelő kommunikációs és kapcsolattartási stílust a médiaszervekkel.

A tájékoztató napja és a rákövetkező nap kimondottan a sajtótájékoztatóhoz kap
csolódó utómunkálatok időszaka. Ezek a gyors reakciók és az előkészületek a belső 
értékelésre:

1. Sajtóadatbázis frissítése: a résztvevő sajtosok adatainak a pontosítása, felje
gyezve, ha valamely sajtószervtől ugyanaz vagy az eddigiektől eltérő személy 
jelent meg a tájékoztatón. A naprakész és pontos adatbázis elengedhetetlen kel
léke a sajtórendezvények előkészítésének.

2. Tájékoztató vagy közlemény kiküldése: gyakran egy sajtótájékoztató keretén 
belül fogalmazódik meg egy állásfoglalás, vagy a sajtótájékoztató egy esemény 
kezdetét jelezte, amelynek a zárásáról, végső kimeneteléről tájékoztatni kell a 
médiaképviselőket. Elsősorban a helyszínen megjelent és érdeklődő médiakép
viselők lesznek érintettek, ennek ellenére ki lehet küldeni a tájékoztatót a saj
tómappával együtt a nem képviselt sajtószerveknek is.

3. Dokumentáció küldése: a meghívott, de a helyszínen meg nem jelent médiaszer
veknek vagy médiaképviselőknek utólagosan kell elküldeni a teljes sajtómappát 
(postán vagy elektronikus formában), mindenféle rosszalló vagy szemrehányó 
megjegyzés nélkül. A már működő sajtókapcsolatok esetében gyakran előfordul,
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hogy egy médiaképviselő nem jelenik meg a sajtótájékoztatón, de elkéri a sajtó
mappát, amely alapján anyagot készít, esetleg valamelyik sajtos kollegájától 
érdeklődik, kér információt. Bár nem jelent meg személyesen a tájékoztatón az 
illető személy, aki jelenlétével esetleg teljesebbé tehette volna a rendezvényt, 
mégis anyagot fog közölni az eseményről, ezért fontos eljuttatni hozzá a pontos 
és jól dokumentált sajtómappát (hírügynökségek és médiaszervek hírszerkesztői 
esetében lehetőleg már a sajtótájékoztató zárásának pillanatában).

A belső értékelések a szervezet munkájának kiértékelését jelentik, azt a képessé
gét elemzik, mennyire tudta megszervezni a sajtótájékoztatót, és milyen változtatáso
kat lehet bevezetni a közeljövőben a hatékonyság növelése érdekében.

4. A sajtóiroda értékelése: a sajtóiroda belső értékelése, mint szervező csapaté. 
Minden rendezvényszervezés hasonló kiértékeléssel zárul, amikor a sajtóiroda 
vezetője vagy a sajtótájékoztató felelős szervezője értékeli, ki milyen mértékben 
végezte el a feladatát, melyek voltak a szervezés erős oldalai, minek köszönhe
tők ezek, illetve melyek voltak a fogyatékosságok, és mi okozta azokat. Ilyen
kor lehet a beszédet mondott szervezeti vezetők figyelmét is felhívni az esetle
ges kommunikációs hiányosságaikra, hogy törekedjenek azok kiküszöbölésére 
a közeljövőben. Ez az értékelés elősegítheti a félreértések tisztázását, és lehető
vé teszi a következő alkalmak zökkenőmentesebb előkészítését és lebonyolítá
sát. Szükség esetén, nagyobb sajtórendezvények alkalmával -  amelyek nem 
csupán a mindennapi munka részei -  a munkatársakat honorálni is lehet, moti
válva őket a további minőségi munkára.

5. A szervezeti értékelés: a szervezet szempontjából elemzi a sajtóiroda tevékeny
ségét. A sajtótájékoztatók nem véletlenül a legfontosabb sajtókapcsolati esemé
nyek, hiszen alapvető szerepet játszanak a szervezeti arculat kialakításában is. 
Minden sajtóesemény a szervezet sajtóirodájának is az értékelése: milyen mér
tékben képes összegyűjteni a médiaképviselőket, sajtóvisszhangot kelteni, 
lebonyolítani egy sajtótájékoztatót. Ez az értékelés történhet a sajtótájékoztató 
utáni napon vagy a sajtómegjelenések összegyűjtését követő elemzések alkal
mával is.

A sajtófigyelés valójában a sajtóiroda egyik alapvető tevékenysége. Célja összegyűj
teni a sajtóesemény hatására a médiában megjelent, a szervezettel kapcsolatos anyago
kat, majd ezeket kielemezni.

6. Sajtófigyelés: a következő napokban a sajtóiroda munkatársai figyelemmel kísé
rik a médiapiacot, összegyűjtve minden, a szervezettel és annak tevékenységével 
kapcsolatos anyagot. Ennek alapján elkészíthető a szervezet sajtóképe, elemezhe
tő a továbbított arculat, illetve a sajtóadatbázis kiegészíthető az egyes sajtószer
veknek a szervezethez való hozzáállásával, az anyagot közlő újságírók publikáci
ós szokásairól, és visszaemlékezve a sajtótájékoztatóra, a kérdéseik típusaival is.
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7. Arculatelemzés: a szervezet célja hosszú távon pozitív sajtóképet kialakítani és 
fenntartani magáról. Ennek érdekében folyamatosan figyeli a sajtót, és egy-egy 
médiaesemény utáni megjelenéseit egybevetheti az előző sajtómegjelenéseivel. 
Ilyenkor megfigyelhető az, hogy a szervezettel kapcsolatos információ hány és 
milyen médiacsatornán jelenik meg, milyen stílusban, terjedelemben és műfaj
ban, a hangnem változását. Elemezhető' a szervezeti arculat hosszú távú válto
zása, illetve az egyes sajtószervek szervezethez való viszonya és közelsége is.

Könyvészeti hivatkozások
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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ SZERVEZÉSE II. 
(EMLÉKEZTETŐ)

II. A sajtótájékoztató lebonyolítása
A sajtótájékoztató standard programja:
1. A médiaképviselők fogadása
2. A sajtótájékoztató megnyitása
3. A szervezet képviselőinek beszédei
4. A résztvevők kérdései és a válaszok -  a felmerülő problémák:

a. Kérdéscsend
b. Technikai beszélgetés
c. Kérdezői monopólium
d. Hosszas fejtegetések
e. Szétágazó kérdések
f. Ismételt felszólalások
g. Témán kívüli kérdések
h. Az időkeret betartása

5. A sajtótájékoztató lezárása
6. Informális, eligazító rész

a. Megvendégelés
b. Kötetlen hangulatú beszélgetések
c. Interjúadások
d. Búcsúzás

III. A sajtótájékoztató utómunkálatai
1. Sajtóadatbázis frissítése
2. Tájékoztató vagy közlemény kiküldése
3. Dokumentáció küldése
4. A sajtóiroda értékelése
5. Szervezeti értékelés
6. Sajtófigyelés
7. Arculatelemzés

Kulcsfogalmak: kérdéscsend, kérdezői monopólium, időkeret, protokoll (megven
dégelés), belső értékelés.
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HELYSZÍNI GYAKORLATOK

1. Ötletvihar
Nyitókérdés: Mi egy sajtótájékoztató célja?

2. Eseménytervezés
A résztvevők csoportokat alkotnak, mindegyik elkészítve egy-egy időtengelyt a saj

tótájékoztató előkészítő tevékenységeiről. Az egyes tevékenységeket és időpontjait 
kiírják öntapadós lapocskákra, majd a gyakorlatvezető segítségével a csoportok meg
próbálják egy közös időtengelyen összesíteni a tevékenységeket.

A gyakorlat célja elgondolkodni egy sajtótájékoztató szervezési folyamatán, meg
próbálva gondolatban bejárni azt. Ehhez segít hozzá a csoportos beszélgetés, illetve 
kiegészíti a gondolatsort az összesítésénél a többi csoport ötlete, meglátása és javasolt 
tevékenységei.

ÖNÁLLÓ MUNKÁK

1. A sajtótájékoztató ütemterve
A résztvevők két-háromfős csoportokat alkotnak, amelyek kidolgoznak egy teljes 

ütemtervet a sajtótájékoztatót megelőző szervezési tevékenységek számára. A kiérté
kelésnél a terveket össze lehet hasonlítani, mindegyiket kiegészítve azokkal az ele
mekkel, amelyeket nem tartalmazott a bemutatás előtt.

2. Szerepkörök
A résztvevők feladata vázlatosan bemutatni egy sajtótájékoztatót (akár az előző fel

adatnál megfogalmazott rendezvények valamelyikét), meghatározva, hogy hány sze
mélynek volna ajánlatos részt vennie a sajtótájékoztató lebonyolításában, és mind
egyik személynek mi a pontos feladatköre. 3

3. Sajtótájékoztató-jelentés
A résztvevők kis csoportokban részt vesznek hivatalos (pl. közigazgatási intézmé

nyek heti rendszeres sajtótájékoztatói) vagy alkalomszerű sajtótájékoztatókon. Erről 
csoportosan egy jelentést készítenek, megfigyelve, mi volt sikeres, mi volt a negatív
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oldala, megfogalmazva javítási javaslatokat a szervezet következő sajtótájékoztatóira 
nézve. A jelentés megpróbálhatja a hibák okát is felderíteni, ha sikerül elbeszélgetni 
a sajtótájékoztató szervezőjével vagy valamelyik tapasztaltabb résztvevőjével.

3. Sajtótájékoztató-szimulálás2
A csoport két részre oszlik, mindkét félnek feladata, hogy előkészítsen egy teljes 

sajtótájékoztatót. Ez magába foglalja a terv elkészítését, feladatok leosztását, közle
mény megfogalmazását, a sajtómappa és a dokumentációk összeállítását, illetve a fel
készülést a lebonyolításra. A kiértékelés alkalmával a két csoport egymás után adja 
elő a maga sajtótájékoztatóját, miközben a másik csoport játssza a résztvevő média
képviselők szerepét.

Az értékelésben szerepet játszik a dokumentáció elkészítése, a szervezés, a lebo
nyolításban szerepet vállalók, illetve a másik csoport értékelése. A két tájékoztatót a 
lejártuk után meg lehet beszélni, de az is kiértékelési módszer lehet, ha a megfigyelő 
csoport tagjai írásban elkészítik a sajtótájékoztató értékelését.

2 Ez a szimuláció lehet egy félévi gyakorlati kurzus záróvizsgája vagy egy képzés csúcseseménye.





12 .  SAJTÓRENDEZVÉNYEK
„Az ingyen ebéd a legdrágább ebéd. ”

„There’s no free lunch in business.” 
Gyakorló médiaképviselők következtetései

A szervezeti kommunikáció eszköztárából a leghatékonyabb információátadási és 
véleményformáló módszerek a személyes találkozások. A szervezet képviselője találko
zik a médiaképviselővel, vagyis az intézményközi kommunikáció személyes szinten 
valósul meg, érvényesülhetnek a személyközi kommunikáció elvei. A kapcsolat közvet
lenebb, a benyomás maradandó, az információ pedig könnyebben átadható és ellenőriz
hető. A szervezetek törekednek tehát a közvetlen sajtókapcsolat kialakítására, olyan saj
tórendezvényeket hozva létre, amelyen a két fél közvetlenül találkozhat, megtárgyalhat
ják az eseményeket, bemutatható a szervezet működése vagy tevékenységének hatásai, 
a kötetlen környezet pedig eredményesebb információcserét tesz lehetővé.

A találkozási formák többfélék lehetnek, céljukat és rendezvénytipológiai besorolásu
kat tekintve. A leghivatalosabb, gyakran a leghatékonyabb a sajtótájékoztató,' ám sok szer
vezet hajlamos csupán erre az egy típusú rendezvényre összpontosítani (emiatt már kezd 
elkoptatottá válni), és figyelmen kívül hagyja azokat a rendezvényeket, amelyek megtör
nék a sajtótájékoztatók sorozatát, sokszor hatékonyabban érve el a kitűzött célt, ugyanak
kor színesebbé téve a szervezet külső PR-jének a rendezvény-palettáját. A sajtókapcsola
tot elősegítő rendezvények tipológiáját nehéz felállítani, mivel minden szervezet a saját 
profilja, arculata, elvárása és célja szerint alakítja ezeket, olyannyira, hogy tiszta rendez
vények szinte nem is találhatók.1 2 A követett cél, a programpontok, illetve a helyszínek sze
rint a következő sajtórendezvények jelennek meg a kelet-európai külső PR menüjében:

• Sajtótájékoztató (Sajtókonferencia)
• Háttérbeszélgetés (Eligazító)
• Sajtóklub
• Sajtóreggeli, ebéd, vacsora
• Sajtóbálok és sajtófogadások
• Sajtóvizitek (sajtóbejárás, helyszíni szemle)
• Sajtókirándulások (sajtóutaztatások)
• Sajtóképzések és táborok

1 A sajtótájékoztató előkészítéséről és lebonyolításáról lásd a 8. és 9. fejezeteket.
2 A szakirodalom sem tárgyalja egységes szempontok szerint a sajtórendezvényeket, sokszor azo

nos név alatt egészen más típusú rendezvény rejtőzik a kortárs szerzők munkáiban is.
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Bár a célok különböznek, valamennyi kapcsolattartási forma előkészítése és lebo
nyolítása a standard rendezvényszervezés mintáját követi, amely részletes bemutatá
sára a sajtótájékoztató szervezésére vonatkozó fejezetekben került sor. A továbbiakban 
a specifikus célok, eseményformák és tevékenységek bemutatásai következnek. A sze
mélyes találkozások természetesen kiegészülnek írásos anyagokkal is (nyomtatott 
vagy elektronikus formában], amelyek a hiteles információforrást jelentik a későbbi
ekben, illetve reklámhordozókkal, esetleg kisebb ajándéktárgyakkal, amelyek a ren
dezvényre vagy a szervezetre emlékeztetik a tulajdonosát.

Háttérbeszélgetés (eligazító)

Specifikum. Közvetlen kapcsolat a médiaképviselők egy szűk csoportjával, a spe
cifikus tájékoztatás vagy szakmai felkészítés érdekében.

Célok. A sajtó-háttérbeszélgetések célja alaposabban tájékoztatni a média azon 
képviselőit, akik a szervezet tevékenységével azonos szakterületet képviselik. A hát
térbeszélgetés meghirdetése indokolt, valahányszor változás áll be az illető szakterü
leten vagy a szervezet tevékenységében, és általában 6-8 médiaképviselőnek szól, aki
ket a szervezet részéről 2-3 személy fogad. A találkozó lényege a médiaképviselők 
tájékozottságának a növelése valamely területen vagy egy bizonyos témával kapcsola
tosan, ezért a találkozó eredményét a legtöbb sajtórendezvénytól eltérően nem az 
azonnali sajtóvisszhang jelenti, hanem inkább a média-anyagok helyes tartalmi 
vonatkozása, és a kialakult médiakapcsolatok tükrözik.

A háttérbeszélgetések során a szervezet beszámolhat eredményeiről, de előre is 
vetíthet folyamatokat, bekövetkező változásokat. Ezeknek, akárcsak a beszélgetés 
során átvett információknak nincs kimondott hírértékük, viszont segítik a médiakép
viselőt az események előrelátásában, a folyamatok megértésében, sokszor pedig az 
elemzések, ankétok kiindulópontját jelentik. Ha az információ elég tartalmas, gyak
ran visszaköszön más kontextusban, mivel a médiaképviselő továbbviszi, kiegészíti, 
kapcsolja más információkhoz. Ritkábban, de általában minden eligazító beszélgetés 
után megjelenik egy-két hosszabb, tartalmasabb beszámoló vagy elemzés is a témáról, 
bár nem ez a háttérbeszélgetés elsődleges célja.

A találkozó létrehozását általában a háttér- vagy kiegészítő információk átadása 
indokolja, de előfordul, hogy valamely közéleti esemény vagy kialakulóban levő bot
rány elkerülése motiválja. Ezzel a módszerrel gyakran elejét lehet venni egy-egy spon
tán botrány kialakulásának (konfliktusmegelőző sajtórendezvény, melynek hátránya 
az időigényes előkészítés), de óvatosan kell bánni a rendezvény publicitásával, ne 
lehessen a lefizetés vagy meggyőzés vádját megfogalmazni ellene.

Forma. A legmegfelelőbb időpont a napi állandó teendők, lapzárták után van, dél
után vagy estefelé, amikor a médiaképviselők nyugodtabban, ráérősen vehetnek részt 
a beszélgetésen. A beszélgetés helyszíne legyen kellemes, nem feltétlenül a szervezet 
székhelye (amennyiben nincs szükség specifikus felszerelésre), bárhol, ahol lehetőség



12. SAJTÓRENDEZVÉNYEK 171

van kényelmesen kötetlen beszélgetést folytatni. A délutáni órákban illendő' uzson
nára is meghívni a résztvevőket (általában beszélgetés közben), de nem szabad össze
téveszteni a rendezvényt a sajtóvacsorával vagy a sajtófogadással.

Tevékenységek. A háttérbeszélgetés, mivel nagy hangsúlyt fektet a szakmai oldal
ra, a szokásos előkészületek mellett igényli még a szakértők bevonását is. Az első lépés 
a beszélgetés alapjául szolgáló téma pontos meghatározása, információk gyűjtése, a 
szakértők bevonása és véleményük kikérése, majd ennek alapján egy tartalmas anyag 
összeállítása az eseményekről/folyamatokról, a kiegészítő adatokról, a szervezet hozzá
állásáról vagy folyamatban játszott szerepéről stb. Ezután következik a kiszemelt sajto
sok meghívása, amely mindig névre szóló és személyes kapcsolatfelvétel által történik. 
Az eligazító beszélgetésre egy-két szakértőt is meg lehet hívni, de vigyázni kell arra, 
hogy az illető tudjon közérthetően, a résztvevők nyelvén beszélni, ne legyen követhe
tetlen a szaknyelvezet, vagy ne vesztődjön el a technikai részletekben.

Sajtóklub

Specifikum. A sajtóklub egy olyan rendszeresített háttérbeszélgetés-folyamat, 
melynek kiválasztott, állandó tagsága van. Ennek a csoportnak a tagjai rendszeresen 
találkoznak, specifikus információkat és háttéranyagokat kapnak, őket értesíti a szer
vezet, amikor közlendője van, tőlük várható a média-megjelenés.

Célok. Az állandó tagság a sajtosok számára az állandó jól értesültséget eredmé
nyezi, a szervezet számára a könnyű és nem ellenséges publicitást, a szakmának 
pedig a megfelelő tájékozottságot, az esetleges félreértések vagy ellentmondásos infor
mációk tisztázásának a lehetőségét biztosítja. Idővel kialakul egy zárt vonal, vagyis a 
szervezet a csoport tagjain keresztül kommunikál a médiaszervvel, így részéről haté
konyabban jut el az információ a médiaszervhez, a sajtos pedig első kézből kapja az 
információkat, gyakran megtoldva exkluzív kiegészítő és háttérinformációkkal.

Forma. A sajtóklub jellemzője a többnyire állandó tagság, amely rendszeresen 
találkozik a megbeszéléseken vagy vitákon. A találkozók formája a nem irányított hát
térbeszélgetés, a részvétel viszont kiszámíthatóbb az állandó tagok és az előre leszö
gezett időpontok miatt. A kiválasztott tagság nem csupán a szervezet hozzáférését 
segíti elő a tömegkommunikációs csatornákhoz, hanem a szervezet a meghívások 
által az elismerését fejezi ki valamely médiaszerv vagy médiakommunikáció irányá
ban (ugyanakkor a médiaképviselő önérzetére is hat).

Tevékenységek. Az állandó tagság elérésének érdekében az első lépés kiválaszta
ni azokat a médiaszerveket, amelyek fontosak a célcsoport elérése vagy a szervezet 
más szempontjai szerint, és mindegyik szervtől meghívni a szervezet szakterületéért 
felelős médiaképviselőt (szervezetenként egyet, a munkahelyi konfliktusok elkerülé
se érdekében). Miután beindultak a találkozók, az időpontok lehetnek előre leszöge-
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zettok (heti, havi, kéthavi, negyed- vagy félévenkénti, a tevékenységi terület és/vagy a 
szervezet tevékenységének, hírértékkel rendelkező anyagainak függvényében). Fontos 
minden alkalomra új, érdekes és aktuális témát előkészíteni, ez által ébren tartani az 
érdeklődést és fenntartani a folyamatos médiajelenlétet.

Gyakran előfordul, hogy a szervezet a sajtóklubon keresztül kéri a sajtosok véle
ményét vagy segítségét. Média, esetleg külső PR kampányok tervezésében és kivitele
zésében is segíthetnek, mivel ismerik a médiaszervek működését és azok hatásait, a 
helyi vagy az országos médiafogyasztókat. A szervezetek ugyanakkor előszeretettel 
keresnek munkatársakat az ismert médiások között, akik a szervezet arculatának épí
tésében, a sajtóanyagok megfogalmazásában is szerepet vállalnak, mint belső munka
társak (ez inkább a szakmai szervezetekre érvényes, mivel a politikai pártok vagy lob
byszervezetek gyakran így vonják be a hatáskörükbe a médiaképviseló'kct, csökkent
ve a média objektivitását). A sajtóklubok lehetőséget kínálnak még a szövetségek ala
kítására, esetenként pedig zárt csoportként működve információk után kutathatnak, 
vagy részt vehetnek a hírgenerálásban.

Sajtóreggeli, ebéd, vacsora

Specifikum. A sajtótájékoztató céljaival megegyező típusú találkozások, melyek a 
háttér-tájékoztatást is magukba foglalják. A médiaképviselők szűkebb körét érintik, 
kötetlenebb formában és gyorsabban zajlanak, mint a többi médiaesemény.

Célok. Az elsődleges cél kötetlen találkozást létrehozni a szervezeti vezetők és a 
médiaképviselők között. Ezek a rendezvények nem az újszerű események bejelenté
sére alkalmasak, mint a sajtótájékoztatók, hanem a kisebb, esetleg belső jellegű válto
zásokról (pl. vezetőcsere), vagy egy folyamat szakaszainak a lezárásáról vagy kezde
téről szólnak. Cél tájékoztatni a sajtót, információt is szolgáltathat a szervezet, de a 
véleménykérések vagy háttérinformációk átadására is szolgálhatnak. Amennyiben a 
szervezet nem vezet sajtóklubot, a rendszeresített sajtóétkezések ezt a szerepet is 
betölthetik, emellett kiváló kapcsolatépítő alkalmak.

Forma. A reggeli találkozók gyorsabb lefutásúak, hiszen mindkét félnek akad még 
további tennivalója. A sajtóreggeli akkor ajánlott, ha az átadni kívánt információ még 
aznap meg kell jelenjen a médiában, illetve a másnapi írott sajtóban. A meghívottak 
száma 6-8 fő, a helyszín valamilyen szervezeten kívüli, közvetlen hangulatú hely 
lehet. A sajtóebédeket gyakran összetévesztik a munkaebédekkel vagy megbeszélé
sekkel. Az ebédmeghívás 1-3 személynek szól, a reggelinél protokollárisabb, emiatt a

3 A hír- vagy sztorigenerálás alapgondolata, hogy ugyanazt a személyhez vagy szervezethez kapcso
lódó hírt a szervezet többféleképpen tálalja, a különböző médiaszervek profilja és stílusa szerint 
kialakítva. Ezek a megjelenések tartalmukban kissé eltérőek, de egymást kiegészítve ugyanarról 
az eseményről szólnak, azt az érzést keltve a médiafogyasztóban, hogy fontos, nagyszabású ese
ményről van szó. A sajtóanyagokat a médiaszerv stílusát jól ismerő belső munkatársak vagy a bér- 
tollnokok készítik el, de a szervezet feladata a médiába eljuttatni.
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három étkezési forma közül ez alkalmas leginkább a bizalmas vagy a háttér-informá
ciók átadására. A sajtóvacsora idejére a lapzárták már megtörténtek, ezért a találkozó 
célja nem az azonnali médiajelenlét biztosítása, hanem hosszabb időtartamú, nyu- 
godtabb környezetben folytatott beszélgetés. A 8-12 résztvevős találkozón lehetőség 
nyílik az ismerkedésre, az események alaposabb megvitatására, a kapcsolatok elmé
lyítésére.

A sajtóétkezések hangsúlya a kötetlen beszélgetéseken van, ezek nem alkalmasak 
a kemény információk átadására. Ezért a tárgyalni kívánt tematikákkal kapcsolatosan 
összeállítható egy dokumentáció (közlemény nélküli sajtómappa), amely a médiakép
viselő további, pontos informálását segíti elő.

Tevékenységek. A rendezvényszervezés első lépése a tematika és a meghívni 
kívánt médiaképviselők kiválasztása. Ezután következik a helyszín meghatározása és 
lefoglalása, a catering megrendelése, majd a meghívások (ezek lehetnek értesítő leve
lek telefon által kísérve, egyszerű telefonos meghívások, vagy személyes meghívás 
valamilyen más rendezvényen). A sajtóiroda feladata a háttéranyagok összeállítása, a 
várható kérdésekre összpontosítva, és a találkozón részt vevő szervezeti képviselők 
felkészítése a várható kérdésekre, esetleg a megfelelő magatartásforma alkalmazására. 
A találkozón részt vehet a sajtóiroda vezetője vagy képviselője is, bár ez nem kötele
ző a sajtóebédek alkalmával. A találkozó után a résztvevő médiaképviselők munkáját 
a sajtóiroda nyomon követi az esetleges megjelenések miatt, jelezve a szervezeti veze
tőknek a hatásokat és eredményeket. Változások időszakában akár több sajtóétkezés 
is szervezhető a különböző profilú vagy beállítottságú médiaszervek képviselőinek.

Sajtóbálok és sajtófogadások

Specifikum. Fesztív sajtórendezvény, amely elegáns, ám kötetlen keretet biztosít a 
rangosabb találkozásoknak.

Célok. A sajtóbál olyan fesztív esemény, amely által a szervezők tiszteletüket feje
zik ki a szakmának, elismeréssel adózva a médiaképviselőknek. Lehetőséget teremt a 
találkozásokra, beszélgetésekre, arcok bemutatására, vagyis elsősorban kapcsolat- 
fenntartó és protokollszerepe van, nincs információ-átadás, és nem az azonnali 
médiamegjelenést célozza meg. A szervezet külső PR eszközeinek egyik leghatéko
nyabb arculatépítő eseménye a rendszeresen (általában évenként) megszervezett 
fogadás, bál, esetleg a specifikus sajtóbál (melyet szervezhet vagy csupán támogathat 
a szervezet).

Forma. A rendezvény formáját általában a másodlagos cél határozza meg, mivel a 
sajtóbál általában más eseményhez, például díjátadáshoz, ünnepnapokhoz vagy egy 
eseménysorozat zárásához kötött. Minden rangosabb eseménysorozat állófogadással 
ér véget, a sajtónak külön fogadást is ad a szervezet. A sajtóbált előkészítheti a szer
vezet, de megfelelőbb, ha azt valamely szakmai egyesület vagy civil szervezet vállal
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ja magára, a szervezet pedig támogatja, ennek fejében a helyszínen megjelenik a veze
tők arcával, illetve diszkrét bemutatóanyagokkal, esetleg személtetó'kkel vagy kisebb 
figyelmességekkel a résztvevők számára. Az állófogadást mintegy két héttel előbb illik 
meghirdetni, míg a sajtóbálra egy-két hónappal az esemény előtt szokás kiküldeni a 
névre szóló meghívókat. A meghívottak listájának összeállítása körültekintést igé
nyel, mivel reprezentatív eseményró'l van szó, amelyen szívesebben részt vesznek a 
médiaképviselők, mint a kimondottan munkájukhoz kötött sajtóeseményeken, és 
gyakran sértődés vagy konfliktus alakul ki a listáról kihagyott vagy indokolatlanul fel
vett személyek kapcsán. Ha a szervezet maga adja és szervezi a sajtóbált, akkor hang
súlyozhatja, hogy elsősorban a saját tevékenységi területéről tudósító szaklapokat és 
médiaképviselőket hívja meg, esetleg minden sajtószervtől a szervezettel kapcsolat- 
tartó munkatársakat látja vendégül.

Tevékenységek. A sajtófogadás és a sajtóbál nem specifikus médiaesemény olyan 
értelemben, hogy a sajtóiroda csupán a meghívottak listáját készíti elő, illetve felké
szíti a felszólalókat. A további előkészületek, program-összeállítás és lebonyolítás 
már kimondottan a rendezvényszervező külkapcsolati osztály hatáskörébe tartoznak 
(a rendezvény is tulajdonképpen arculatépítő tevékenységnek számít), a sajtóiroda 
képviselőinek a rendezvényen mindössze reprezentatív szerep jut, a médiaképvise
lőkkel való foglalkozás, kapcsolatépítés.

Sajtóvizitek (látogatás, sajtóbejárás, helyszíni szemle)

Specifikum. Helyszíni találkozó a médiaképviselőkkel, bevonva őket valamely 
eseménybe vagy a szervezeti élet mindennapjaiba. Ajánlott valahányszor egy 
nagyobb munkálat elkezdődött, folyamatban van vagy lezárult, új termék vagy épület 
kerül átadásra, illetve nagyobb rendezvények előkészületei folynak, vagy zajlik a ren
dezvény.

Célok. Cél a médiaképviselők helyszínre szállítása olyan új vagy specifikus infor
mációk átadásakor, amelyeket nem lehet máshol bemutatni, és fontos, hogy a résztve
vők saját szemükkel győződjenek meg róla (pl. egy-egy új épületcsoport átadásakor, új 
technológia bevezetésekor, a várostól távolabb eső létesítmények, parkok és védelmi 
övezetek munkálata közben, illetve nagyobb rendezvények esetében). A sajtórendez
vényekre jellemző verbális adathalmaz ilyen alkalmakkor kiegészül még vizuális 
információkkal és élményekkel, ezért ez a típusú sajtórendezvény megfelelő abban az 
esetben, amikor a szervezet nyitni szeretne a média felé, esetleg meggyőző vagy tech
nikai részleteket ismertető kampányba kezd.

Forma. A helyszíni szemle vagy vizit a szervezet székhelyén, a termelési- vagy for
galmazási részlegén, esetleg egy nagyobb rendezvény helyszínén zajlik. A néhány 
órás kísért séta állomásait a szervezet látványosabb tevékenységeit folytató részlegei 
és a szakemberekkel vagy szervezeti vezetőkkel való találkozások jelentik elsősorban.
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A cél bemutatni és megértetni a szervezetet vagy annak működését, megfelelő kísérő
anyagot, leírásokat és illusztrációkat mellékelve minden állomáshoz. A helyszínek 
bejárása mellett a szervezők élményszerzési lehetőséget is kínálhatnak (pl. autógyár
tásban az autóteszt, állatkertben a simogatás, az új termék kipróbálása), illetve egy 
büfészerű gyors étkezésre is vendégül láthatják a médiaképviselőket. Az alkalom 
gyakran kapcsolódik a Nyílt Kapuk eseményéhez, amikor a média képviselői betekin
tést nyerhetnek a szervezet mindennapi működésébe, az előállítási folyamatokba, 
reális képet kapva a munka mibenlétéről és volumenéről.

Tevékenységek. A tevékenységek a sajtókörutak hosszától, illetve a tervezett állo
mások típusától függenek. Az elsődleges lépés a szervezet vezetőségével való egyez
tetés, döntés a rendezvény szükségszerűségét illetően, esetleg az egész körút integrá
lása a Szervezeti Napok vagy a Nyílt napok PR-rendezvényeinek keretébe. Ezt követi 
a médiaképviselők kiválasztása és meghívása, a szervezeti képviselők bevonása, a 
kőrútban érintett és az aktívan résztvevő személyek felkészítése, az útvonal kijelölé
se, a dokumentációk előkészítése, esetleg a záró büfé vagy eligazító beszélgetés meg
szervezése. Fontos, hogy a meghívottak csoportját mindig kísérje egy, a szervezet 
ügyeiben jártas személy is, aki a kérdésekre érdemben tud válaszolni, esetleg a kör
utat is zárhatja egy eligazító beszélgetés annak érdekében, hogy a távozók ne marad
janak tisztázatlan kérdésekkel vagy torz képpel.

Sajtókirándulások (sajtóutak, tanulmányutak)

Specifikum. A sajtókirándulások nem egy közeli helyszínhez kötöttek, hanem a 
médiaképviselők utaztatását jelentik más városokba, esetleg országokba, előtérbe 
helyezve a szervezetről kapott vizuális vagy élményszerű tartalmi részt, kiegészítve a 
kirándulást kikapcsolódásra is alkalmat adó programpontokkal. A gazdasági szerep
lők egyik leghatékonyabb kommunikációs csatornája a médiával, azon belül is a tevé
kenységével azonos profilú sajtótermékekkel.

Célok. Cél a más városok, régiók vagy országok sajtosainak a helyszínen bemutat
ni egy folyamatot, ritkábban egy eseményt. A kirándulás alkalmával lehetőség nyílik 
a közvetlenebb hangulat megteremtésére, a hosszabb beszélgetésekre, laza keretek 
között, amikor az írott információk vizuális élménnyel is társulnak, a program pedig 
a mindennapi élet monotóniáját megtörve szabadidő- és élményprogramokat is nyújt. 
A médiaképviselők tehát alaposabb jártasságra tesznek szert a témával kapcsolatosan, 
saját maguk látnak és tapasztalnak a szervezettel kapcsolatos dolgokat, tehát elviek
ben megalapozottabb, hosszú távon is reális alapú sajtóképre számíthat a szervezet a 
székhelyétől távolabbi médiaszervek esetében is. Sokszor a sajtókirándulások a mani
pulálás, a lefizetés szájízét hagyják maguk után, esetenként a médiaképviselők kor
rupcióval vádolhatok lesznek, ezért ezt a kapcsolattartási formát csak különleges 
körültekintéssel lehet alkalmazni.
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Forma. A sajtókirándulások, mint minden csoportos kirándulás, az indulás pilla
natától egészen a hazaszállításig a szervező felelősségébe és hatásköréhez tartoznak. 
A kirándulás ideje alatt a résztvevők saját maguk kell lássák és tapasztalják a bemu
tatott területet vagy eseményt, hogy személyes élményeik alapján referálhassanak 
róla. Mivel az ilyen rendezvényeken nagy az információáradat, szükséges egy pontos 
és áttekinthető' dokumentációt is átadni, amelyből később is informálódhatnak a 
médiaképviselők. Akárcsak a rövidebb időtartamú sajtókörutak esetében, itt is gon
doskodni kell a megfelelő élménymennyiségről, de a programot szabadidős tevékeny
ségekkel is bővíteni lehet, figyelembe véve, hogy egyes rendezvények (pl. koncertek) 
a sajtosok számára nem jelentenek újszerű dolgot, mivel munkájuknál fogva gyakran 
találkoznak ilyesmivel, és élhetnek a részvételi lehetőséggel.

Tevékenységek. Az első dolog felmérni, hogy a szervezet jelenlegi állapota és a 
bemutatni kívánt téma megköveteli-e egy sajtókirándulás megszervezését, illetve meg
felelő hírértékkel rendelkezik-e a médiaszervek számára. Ha a döntés a (meglehetősen 
magas költségvonzatú) kirándulás típusú rendezvény mellett szól, akkor kettős a szer
vezési teendő: az útvonal és a meghívottak listájának elkészítése után az egyik része a 
csoportnak a kirándulást szervezi (indulás-érkezés, logisztika, ellátás, kényelem, időke
ret betartása, szabadidő-programok), míg a másik fele a szakmai oldalát biztosítja (szak
mai találkozók egyeztetése, fogadó felek és tárgyaló személyek felkészítése, dokumentá
ció összeállítása). Jóval a kirándulás előtt a szervezet felveszi a kapcsolatot a médiakép
viselőkkel, és a kirándulás zárása után is további kapcsolatban maradhat velük. Emel
lett a sajtóiroda feladatai közé tartozik a megjelent médiaanyagok nyomon követése is.

Sajlóképzések és táborok

Specifikum. Olyan sajtórendezvények, amelyek elsődleges célja nem a tájékozta
tás és a meggyőzés, hanem ennél többet, a személyi fejlődés lehetőségét kínálják fel.

Célok. A sajtóképzések célja a szakmai fejlődés elősegítése, színvonalas rendezvé
nyekkel hozzájárulva a résztvevők egyéni fejlődéséhez és az élethosszig tartó tanulás 
(lifelong learning) elvárásainak megvalósításához. A képzések tartalma nem kötődik 
a megrendelő szervezet tevékenységéhez, tehát nem információkat terjeszt egy szer
vezetről, termékről, ideológiáról vagy márkáról, mivel erre inkább alkalmasak a hát
térbeszélgetések vagy a sajtókörút-típusú rendezvények. Itt a személyes képességek, 
kompetenciák fejlesztéséről van szó, tehát olyan gyakorlati képzések, amelyek kötőd
hetnek a médiatevékenységekhez is.

A képzések tartalma lehet egy új médiás eszköz használatának elsajátítása (munka- 
módszer vagy felszerelés), tapasztalatcsere egy idősebb, elismert előadóval, vagy a 
média egyes ágaiban dolgozó személyek megismerkedhetnek egy másik médiaág vagy 
tevékenységi terület sajátosságaival. Gyakori a nem-médiás tartalom is, amikor közgaz
dasági, kulturális vagy kommunikációs képzéseken vesznek részt a médiaképviselők, 
esetleg a felkínált személyiségfejlesztő, csapatépítő vagy mentálhigéniás tevékenységek.
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Forma. A képzések formája követheti a képzések klasszikus felépítését, egy-más- 
fél naptól egészen négy-öt napig terjedő' időtartammal. Erre a leginkább a hétvégék, 
illetve a rövidebb szabadnapos időszakok alkalmasak. Hosszabb képzési formák is 
alkalmazhatók, mint például a táborok, ahol alaposabban megtárgyalható egy-egy 
téma és a résztvevők is jobban megismerhetik egymást. Programjukat tekintve a kép
zések ismerkedéssel és jégtörő gyakorlatokkal kezdődnek, előadások és gyakorlati fog
lalkozások váltják egymást, majd kiértékeléssel zárulnak.

Gyakran társítják a képzéseket táborokhoz, fesztiválokhoz, mint kiegészítő prog
rampontot. Elfogadott módszer a résztvevő sajtosok kompenzálására vagy motiválásá
ra, akik végig részt vesznek egy hosszabb rendezvényen, és annak teljes időszaka alatt 
tudósítanak.4 így ők ingyenesen részt vehetnek egy kizárólag nekik szóló rendezvé
nyen, amelyik nem vár el sajtómegjelenést.

Tevékenységek. A képzések és táborok sarkalatos pontja a szervezők és a meghí
vott előadók kiválasztása. Gyakran felmerül a kérdés, kinek van joga ilyen képzést 
szervezni, tudva például az, hogy a pártok által szervezett médiaképzések hatással 
lehetnek a médiaképviselő objektivitására. A leginkább elfogadott szervezők a média 
ernyőszervezetei, országos szövetségei, esetleg a civil szféra súlyosabb képviselői, 
vagy olyan oktatási intézmények, amelyeknek a téma saját szakterületük. A meghí
vott előadók személye körül is gyakoriak a nézeteltérések, mivel a képzés alapfeltéte
le, hogy a résztvevők elfogadják és felnézzenek az előadókra. Bár jó szakember lehet 
egy médiaképviselő, mivel személyes ismeretségben áll a részvevőkkel, esetenként 
csökken a hitelképessége, vagyis a személy ismerete rányomja bélyegét a szakmai 
értékelésére. Megoldás lehet a külföldi előadók meghívása, illetve olyan személyek 
felkérése, akik elismertek a saját területükön, és vállalják, hogy a más területeken 
tevékenykedő kollegákat is beavatják a munkájukba. A szervezési tevékenységek a 
továbbiakban a képzések vagy konferenciák általános menetét követik, azzal a köny- 
nyebbséggel, hogy a célcsoport meglehetősen korlátozott, a haszonélvezők szűk köre 
pedig általában már ismeri egymást.

Személyes kapcsolattartás

A sajtóiroda munkatársainak mindvégig szem előtt kell tartaniuk, hogy amikor 
intézményközi kapcsolatfenntartásról van szó, az tulajdonképpen a két szervezetre 
vonatkozó információk cseréjét jelenti két személy között, vagyis személyközi kom
munikációról van szó. A médiaképviselő hajlamos a személyes érintkezések alapján 
kialakítani véleményét a szervezetről, ami szubjektív tényezőként befolyásolja a saj
tóanyagokat, vagyis a szervezeti arculat az egyes kapcsolattartó személyeken keresz
tül továbbítódik. Sok szervezet ezt kihasználva a személyes kapcsolatokra épít, elő

4 A filmfesztiváloknak kézenfekvő a vizuális kommunikáció témakörében szervezni egy képzést 
vagy gyakorlati felkészítőt. A szakma saját rendezvényei is attól lesznek vonzóbbak, ha olyan 
neves szakember vezeti a képzést, aki ritkán hallgatható vagy drága a részvétel a képzésein vagy 
iskolájának kurzusain.
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nyös arculatot alakítva ki magáról viszonylag kis erő- és költségbefektetéssel, felérté
kelve a kapcsolattartó személyek, vagyis az emberi erőforrás értékét.

A szervezetet képviselő szóvivő vagy sajtókapcsolatokért felelős személy kapcso
latain sok minden múlik, a mobilizálási képességtől a konfliktuselkerülésig vagy 
éppen konfliktuskezelésig. A tartalékos kapcsolatpolitika szerint a szervezet mindent 
megtesz a kapcsolatfenntartás- és bővítés érdekében, ám a munkatársak kapcsolatait 
nem égeti, vagyis nem használja állandó jelleggel, megőrizve azokat a kritikus hely
zetekre, amikor a szokásosnál gyorsabban kell mobilizálni, szívességet kell kérni, 
vagy hibát kell utólagosan kiköszörülni, konfliktust megoldani. Ebben az esetben 
vigyázni kell arra, hogy a kapcsolatok aktívak, használhatók maradjanak, vagyis 
folyamatos kapcsolatfenntartó munkát szükséges végezni.

Az agresszív kapcsolatpolitika értelmében a szervezet munkatársai állandóan 
használják kapcsolataikat a szervezet érdekében, amely egy aktív szervezet arculatát 
továbbíthatja, de gyakran megesik, hogy a kapcsolatok idő előtt kiégnek, kritikus 
helyzetekben használhatatlanokká válnak. Ez a kapcsolatpolitika a kölcsönös adok- 
kapok viszonyra épül, mivel a szervezetnek szüksége van a médiajelenlétre, mint 
ahogy a médíaképviselőnek is szüksége van a szervezetre, amely állandó információ- 
és hírforrás a számára, vagyis elősegíti munkája elvégzését. Ennek ellenére ezt nem 
szabad éreztetni a médiaképviselőkkel, mivel az önérzetüket sértheti.

A személyes kapcsolattartás alkalmat teremt a közvetlen információátadásra, a 
személyes tárgyalásokon vagy baráti beszélgetéseken. A sajtószóvivő, aki a szerveze
te bizalmát bírja, ilyen alkalmakkor háttérinformációkat adhat át a szervezetre vonat
kozóan, összefüggésekre hívhatja fel a médiaképviselő figyelmét, anélkül azonban, 
hogy munkahelyi titkokat szolgáltatna ki, rossz fényben tüntetné fel a szervezetet, 
vagy rágalmazná a szervezeten belüli vagy a konkurencia egyes munkatársait. Ezek a 
beszélgetések magas fokú szervezeti bizalmat, illetve diszkréciót igényelnek mindkét 
fél részéről.

Könyvészeti hivatkozások:
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SAJTÓRENDEZVÉNYEK
(EMLÉKEZTETŐ)

A sajtórendezvények típusai

A szervezetek a közvetlen sajtókapcsolat kialakítására törekednek, olyan sajtóren
dezvényeket hozva létre, amelyen a két fél közvetlenül találkozhat, megtárgyalhatják 
az eseményeket, bemutatható a szervezet működése vagy tevékenységének hatásai, a 
kötetlen környezet pedig eredményesebb információcserét tesz lehetó'vé. A követett 
cél, a programpontok, illetve a helyszínek szerint a következő sajtórendezvények 
jelennek meg a kelet-európai külső PR menüjében:

Sajtótájékoztató (sajtókonferencia): a szervezetek és a médiaképviselők közötti 
legfontosabb kommunikációs forma, amely során új információk kerülnek bemuta
tásra és megvitatásra a két fél képviselői között. Ez a médiával való kapcsolattartás 
leghivatalosabb, ugyanakkor az egyik legszemélyesebb formája.

Háttérbeszélgetés (eligazító): Közvetlen kapcsolat a médiaképviselők egy szűk 
csoportjával, a specifikus tájékoztatás vagy szakmai felkészítés érdekében. Célja ala
posabban tájékoztatni a média azon képviselőit, akik a szervezet tevékenységével azo
nos szakterületet képviselik.

Sajtóklub: olyan rendszeresített háttérbeszélgetés-folyamat, melynek kiválasztott, 
állandó tagsága van. Ennek a csoportnak a tagjai rendszeresen találkoznak, specifikus 
információkat és háttéranyagokat kapnak, őket értesíti a szervezet, amikor közlendő
je van, tőlük várható a média-megjelenés.

Sajtóreggeli, ebéd, vacsora: a sajtótájékoztató céljaival megegyező típusú találkozá
sok, melyek a háttér-tájékoztatást is magukba foglalják. A médiaképviselők szűkebb körét 
érintik, kötetlenebb formában és gyorsabban zajlanak, mint a többi médiaesemény.

Sajtóbálok és sajtófogadások: ünnepélyes sajtórendezvények, amelyek elegáns, 
ám kötetlen keretet biztosítanak a rangosabb találkozásoknak. Elsősorban kapcsolat- 
fenntartó- és protokollszerepük van, nincs információ-átadás, és nem elsődleges cél 
az azonnali média-megjelenés.

Sajtóvizitek (sajtóbejárás, helyszíni szemle): helyszíni találkozó a médiaképvise
lőkkel, bevonva őket valamely eseménybe vagy a szervezeti élet mindennapjaiba. 
Ajánlott, valahányszor egy nagyobb munkálat elkezdődött, folyamatban van vagy 
lezárult, új termék vagy épület kerül átadásra, illetve nagyobb rendezvények előké
születei folynak, vagy zajlik a rendezvény.

Sajtókirándulások (sajtóutaztatások): a médiaképviselők utaztatását biztosítja 
más városokba, esetleg országokba, előtérbe helyezve a szervezetről kapott vizuális
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vagy élményszerű tartalmi részt, kiegészítve a kirándulást kikapcsolódásra is alkal
mat adó programpontokkal.

Sajtóképzések és táborok: elsó'dlegcs céljuk nem a tájékoztatás és a meggyó'zés, 
hanem a személyi fejlődés lehetőségét kínálják, színvonalas rendezvényekkel járulva 
hozzá a résztvevők egyéni fejlődéséhez és az élethosszig tartó tanulás (lifelong 
learning) elvárásainak megvalósításához.

A személyes tárgyalások és baráti beszélgetések: alkalmat teremtenek a közvet
len információátadásra, a sajtószóvivő, aki a szervezete bizalmát bírja, ilyen alkal
makkor háttér-információkat adhat át a szervezetre vonatkozóan, felhívhatja a média1 
képviselő figyelmét egyes összefüggésekre.

Kulcsfogalmak: háttérbeszélgetés, sajtóklub, sajtóreggeli, sajtóbál, sajtóvizit, sajtó
kirándulás, sajtóképzés
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HELYSZÍNI GYAKORLAT

1. Bemutatás érveléssel: Sajtórendezvények
A résztvevó'k két-háromfó's csoportokat alkotnak, mindegyik elvállalva valamelyik 

sajtórendezvényt. A feladat: érveket keresni, miért éppen az általuk képviselt rendez
vénytípus a legmegfelelőbb a médiával való kapcsolattartás szempontjából. Ezeket a 
csoportok összesítik, majd bemutatják, megvitatva az esetleges átfedéseket.

A feladat célja jobban megértetni a sajtórendezvények mibenlétét, felfedni azok 
sajátosságait, előnyeit és hátrányait, így lehetőséget adva arra, hogy a résztvevők a 
későbbi tevékenységeik során a legmegfelelőbb rendezvénytípusokat alkalmazhassák 
a különböző helyzetekben.

• Hasonló módszer: A sajtókapcsolatok kialakítása és rendszerezése fejezet gya
korlatainál.

ÖNÁLLÓ MUNKA

1. Rendezvénytervek
A résztvevők két-háromfős csoportokat alkotnak, mindegyik kiválasztva egy sajtó

rendezvényt, amelynek elkészíti a teljes rendezvénytervét. A gyakorlatvezetővel való 
megegyezés szerint a terv tartalmazhatja csupán a rendezvényszervezési tervet (ütem
terv), vagy a teljes rendezvényszervezési csomagot, egy konkrét intézmény számára 
vagy esemény alkalmából. A kiértékelés a tervek bemutatása, amikor a többi csoport 
hozzájárulhat észrevételekkel és ötletekkel, kiegészítve azt.

• Hasonló feladat: A sajtótájékoztató szervezése fejezet gyakorlatainál.





*  Q  KOMMUNIKÁCIÓ KRIZIS- 
1 0  .  HELYZETBEN

Elterjedt fogalom a krízismenedzsment és kríziskezelés. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy ez általában a szervezet felpörgött életritmusára vonatkozik, amelyet munka- 
szervezéssel és erőforrás-átcsoportosítással meg lehet oldani, és nem azokat a valós 
helyzeteket, amikor (legtöbbször külső tényezők hatására vagy azok közvetítésével) a 
szervezet a normális életviteléhez képest működésképtelenné válik, és kizárólag a 
kialakult helyzet megoldására összpontosít.

A krízis valamely intézmény vagy rendezvény normális működésétől eltérő álla
potot jelent, amely alapjaiban megváltoztathatja a szervezet működését, a kapcsola
ti viszonyait, és felülírja a szervezet vagy egy személy arculatát. Az arculatépítés egy 
alaposan eltervezett, hosszú távú tevékenység, viszont krízishelyzetben a szervezet 
értékelése nagyon gyorsan változik, az arculat pedig maradandó bélyegekkel marad. 
A szervezetek éppen ezért igyekeznek előre látni a krízishelyzeteket, hogy elkerül
hessék azokat, vagy felkészüljenek rá, hogy a kialakult krízisben megfelelő módon 
tudjanak reagálni, és a lehető legnagyobb mértékben ellenőrzés alatt tartani a hely
zetet, hogy az ne legyen negatív hatással a szervezet további működésére és arcula
tára. A szervezetek nagy többsége nem fektet be helyzetelemzésekbe, modellezések
be és a krízis-megoldásra való felkészítésbe, ezért krízishelyzetben elvesztik az 
ellenőrzést a dolgok felett. Számukra a krízishelyzetek mindig negatív eredménnyel 
zárulnak, gyakran nem is nyílik más lehetőség, mint a „nézzük meg, hogy veszíthe
tünk legkevesebbet” vesztes játékséma alkalmazása. Ezzel szemben a személyi arcu
latépítők és a politikai pártok előszeretettel alkalmazzák a krízisgenerálást, vagyis az 
előre megtervezett krízisek létrehozását, melynek lefutását és kezelési módját ismer
ve a saját arcaik megerősödve lépnek ki, az ellenfél pedig presztízsveszteséggel 
marad.
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A krízisek tipológiája és szakaszai

Két vállfája különböztethető meg a kríziseknek: a szervezeten belüli és a szervezeten 
kívüli krízisek. A felosztás nem a konfliktus vagy a krízis forrásának helyét jelzi, hanem 
a kiterjedésének és lezajlásának helyét. A belső krízis a szervezet belső életével, rendel
kezéseivel és vezető személyeivel kapcsolatos (pl. sztrájkok vagy szervezett fellépések a 
munkakörülményekkel, munkabiztonsággal, szigorításokkal, átszervezésekkel kapcsolat
ban] vagy szervezetpusztító célú/hatású (pl. feszültségek, balesetek, személyek hibái, 
nagymértékű prédálás). A külső krízis lehet természeti (pl. természeti katasztrófák, jár
ványok, vagy az emberi tevékenység eredményezte környezetszennyezések, fertőzések, 
tűzvészek] vagy társadalmi (erőszakos megnyilvánulások, terrorizmus, kormányváltás, 
forradalom). A szakirodalom más szempontok szerinti felosztásokat is használ, mint a 
természeti és ember által okozott krízistípusok vagy a társadalmi krízisek részletesebb 
felosztása jóléti, gazdasági, szociális vagy politikai eredetük szerint.

A krízisek szakaszai több lépcsős folyamatként írhatók le. A krízislefutás hason
ló egy betegség lezajlásához,1 a folyamat a felismeréstől a végső megoldásig tart, és 
magába foglalja a megelőzést, a szükséges óvintézkedések foganatosítását.

1. Krízishelyzet felismerése (beütés): belépés a krízishelyzetbe, gyakran egy hir
telen beálló sokkos helyzet, a rendszer kapacitását meghaladó, azonnal jelent
kező problémák, reakcióképtelenség.

2. Felocsúdás (megértés): a múltbeli mulasztások vagy a rendszer gyengeségének 
felismerése, krízisegységek kialakítása, kommunikációs nehézségek az érintettek
kel, a külső célcsoportokkal és a sajtóval, döntési nehézségek, az első reakciók.

3. Reakció (kiteljesedés): a krízis okainak vagy irányultságának megértése, gyors 
döntések és első megfontolt lépések, kommunikációs csatornák visszaállítása.

4. Válasz (visszaállítás): az értékelő és a tevékeny szakaszok, melyek a helyzet 
megértését és megtervezett megoldását foglalják magukba, a forrás elszigetelé
se vagy megoldása, a károk és veszteségek elhatárolása és lehetőség szerinti 
visszaállítása.

5. Értékelés (következtetés): a hatások pontos felmérése, a hosszú távú regenerá
ló tevékenységek megtervezése és elkezdése, felkészülés az esetleges további 
konfliktushelyzetekre, megoldási stratégiák és gyorsreakciók kidolgozása.

A belső krízisek kialakulásának okai többfélék lehetnek, de ezek általában a szer
vezet valamely hibás magatartására vezethetők vissza. Ilyen lehet a felületesség, 
vagyis a hiányos információk a piacról (konkurencia, lehetséges partnerek, általános

1 A krízis valójában görög orvosi kifejezés, a súlyos betegségek azon pontját jelzi, amikor a helyze
tet látva a kezelőorvosnak gyors döntést kell hoznia a beavatkozást illetően. Ettől a döntéstől függ
tulajdonképpen, hogy a betegség gyógyíthatóvá vagy végzetessé válik a beteg számára.
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és specifikus folyamatok stb.), az arrogancia vagy a többi piaci szereplő alábecsülése, 
a tehetetlenség, amely oka az információk vagy az előkészített stratégiák hiánya, eset
leg a nemtörődömség, amely miatt a szervezet nem reagál gyorsan krízishelyzetben, 
vagy nem tartja fontosnak a sajtóval, az érintett csoportokkal, munkatársakkal és part
nerekkel való kommunikációt. Ezek az okok mind a szervezet szakszerűtlen vezetésé
re és működésére utalnak, amelyek viszont elég súlyosak ahhoz, hogy egy szervezet 
belebukjon, teljesen megszűnjön egy krízishelyzet következtében.

Reakciók és kezelési módszerek

A krízishelyzetek váratlan beálltuk, okaik sokszínűsége és összetettsége miatt nem 
írhatók le előre, emiatt nem is léteznek egységes megoldások vagy csodareceptek azok 
kezelésére. A legtöbb, amit egy szervezet megtehet, hogy felkészül az esetleges krízis- 
helyzetekre, eltervezi, hogy hasonló esetekben hogyan lehetne reagálni, ez által ele
jét véve a fölösleges fejetlenségnek, mivel gyorsan kialakíthatók a krízisegységek, és 
meghozhatók az első döntések. A felkészüléssel és krízis-modellezéssel növekszik a 
szervezet hatékonysága krízishelyzetekben, képes lesz azokat megfelelően kezelni, 
csökkentve a károkat, esetleg éppen előnyt kovácsolni belőlük.

A krízishelyzetek kezelésének stratégiái három csoportra oszthatók,2 a választott 
stratégia határozza meg, melyek lesznek a krízis lefutási ideje alatt a szükséges tevé
kenységek:

1. Csírában elfojtás: azonnali beavatkozás még a krízis kialakulása előtt, megaka
dályozva annak kibontakozását.

2. Beavatkozás: beavatkozás a kialakult krízishelyzet változásaiba, az okok elszi
getelése vagy megoldása és a kommunikációs csatornák visszaállítása a célcso
portokkal és a sajtóval.

3. Távolmaradás: a döntéshozók úgy vélik, hogy a krízisbe nem lehet hatéko
nyan beleavatkozni, vagy a beavatkozás többet árt a szervezetnek, mint ameny- 
nyit nyerne belőle, ezért elhatárolódnak a folyamattól, megvárva, amíg az 
magától lezajlik.

A krízishelyzetek ideje alatt a szervezet szempontjából a legfontosabb a kapcso
lattartási csatornák megőrzése vagy kialakítása, melyek lehetővé teszik a specifikus 
kríziskommunikációt az addig is létező felekkel és az újonnan megjelenő csoportok
kal. A kommunikáció tartalmi szempontjai szerint az első lépés a felelősségvállalás, 
amely által a szervezet megpróbálja visszanyerni a bizalmat, amennyiben elvesztet
te, illetve megerősíteni a pozitív viszonyulásokat a szervezettel szemben. Ha egyér

2 A. G. Herero & C. B. Pratt (1996) in C. Coman (2000, 234-235.) nyomán.
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telmű a szervezet felelőssége valamely krízishelyzetben, vagy akárcsak része van 
benne, ilyenkor is vállalnia kell, mivel a tagadás vagy a felelősség másra hárítása 
csupán a bizonytalanságot növeli, esetleg pánikot kelt, a szervezet célja pedig azt 
sugallni, hogy ismeri a helyzetet, hatékonyan közbe tud avatkozni, következtetés
képpen uralja a helyzetet. Ez által megnyerheti az emberek bizalmát, és valóban 
hatékonyan tud fellépni technikailag és pszichológiailag is, a sikeres megoldás ese
tén pedig akár presztízsnyereségre is szert tehet.3

Amennyiben a szervezet részese egy krízishelyzetnek, és a beavatkozási stratégiát 
választja, a krízis lezajlásának szakaszai szerint öt kezelési szakaszt lehet elkülöníte
ni, melyek közül mindegyik sajátos kommunikációs módszert követel.4

1. Gyorsreakció: azonnali fellépés, a felelősség vállalása.
2. Tervezett reakció: a helyzet magyarázása és megértetése, ellenlépések fogana

tosítása.
3. Tevékenység-fenntartás: az elhárító tevékenységek folytatása, azok felerősíté

se, a felelősségek és hatáskörök pontos meghatározása.
4. Kezdeményezés átvétele: helyreállító tevékenységek (ott, ahol ezekre szükség 

van), partnerek keresése és szövetségek kialakítása, a tárgyalt témák és diskur
zusok átvezetése más területekre.

5. Értékelés: a krízis utáni tevékenységek, melyek az eredeti kapcsolatok és pozí
ciók visszaállítását célozzák meg, a hiányos területek lefedése, illetve a krízis 
ideje alatt hozott döntések, megvalósítások és hatások elemzése.

A leghatékonyabb eszköz egy krízis kialakulása esetén az előre kidolgozott krízis
terv. Ez lehetővé teszi a szervezetnek, hogy azonnali lépéseket tudjon tenni, a kezde
ti sokk állapotát lehetőleg kihagyva azonnal áttekinthesse a lehetséges stratégiákat és 
kezelési megoldásokat, döntéseket hozzon, és elkezdje a tevékenységét.

A csendes időszakban előkészített krízisterv, illetve azok változatai csupán nagy
jából tudják megközelíteni a valós helyzetet, mégis nagyban megkönnyítik a szerve
zet munkáját. Az általános értelemben vett krízisterv nagyjából a sajtótájékoztatóra 
való felkészülést mintázza, annyi különbséggel, hogy a krízishelyzetre való felkészü
lés során csupán szimulált sajtótájékoztatók vannak, krízishelyzetben viszont egy 
időben van folyamatos információátadás és sajtórendezvények (tájékoztatók és eliga
zítok) is. A krízisterv kidolgozása négy szakaszt foglal magába.5

3 Főleg egyéni arculatépítésnél érvényesül a rokonszenv elve, vagyis az emberek empátiát tanúsí
tanak a hibáit belátó, azon változtatni kívánó személyekkel szemben, hajlamosak a pártját fogni. 
Ez azonban körültekintéssel alkalmazható, mivel az ellenfelek könnyen kihasználhatják, illetve 
nem lehet ismételten ezt a pózt felvenni.

4 P. De Humiéres (1994, p. 272) in C. Coman (2000. 235.) nyomán.
5 Összeállította Cristina Coman (2000. 236-240), a N. Nudell -  N. Antokol (1990), Dieudonnee ten 

Berge (1990), L. Barthon (1993), P. Lagadec (1993,1994,1995), D. Newsom et alii (1994), K. Fearn- 
Banks (1996) és O. Lerbinger (1997) munkái alapján.
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1. A veszélyek és konfliktus-okok feltérképezése

Minden tervezés és elemzés helyzetfelméréssel kezdődik. A szervezet vezetősége, 
döntéshozói, a PR-felelős, illetve a különböző szakemberek (ügyvezetők, jogászok, 
főkönyvelő, tanácsadók) összeülnek, és közösen próbálják meg feltérképezni a szer
vezet gyenge pontjait, a lehetséges konfliktusok forrásait és okait. Ezeket a munkaülé
seket vezetheti külső szakértő is, a kiindulópont a szervezet történelmében eddig elő
állt krízisek, illetve a piacon működő, hasonló szervezetek krízisei.

Az okok feltárása után következik a modellezés, amely a krízishelyzet valószínű
síthető forgatókönyveinek elkészítését foglalja magába, az érintett csoportok megha
tározását, azok érintettségének mértékét, illetve a lehetséges következmények felbe
csülését jelenti. A különböző krízisek fogják meghatározni a szervezet által választott 
stratégiát és a kríziskommunikációs tervet.

2. A krízisegységek és a kommunikációs központ kialakítása

A különböző krízistípusok más-más csoportot kívánnak, de ezeknek mindenkép
pen olyan személyekből kell állniuk, akik részt vettek a krízistervek kidolgozásában, 
akik megfelelő felkészültséggel rendelkeznek a krízis által érintett területen, informá
cióik vannak a szervezetről, és jártasságuk van a kommunikációban, kapcsolattartás
ban és a szervezeti közkapcsolatokban.

A kommunikációs központ helye lehet a szervezet sajtóirodája, vagy egy olyan 
más helyszín, amely könnyen elérhető a sajtosok számára. Lehetőleg két helyiségből 
álljon, az egyik megfelelő kapacitással rendelkezzen a sajtótájékoztatók számára, míg 
a másik a szervezések, egyeztetések, vagyis a napi munka helyszíne. A krízisközpont 
felszerelése hasonló a sajtóiroda felszereltségéhez, csupán nagyobb fogyóanyag
készletekkel rendelkezik, és kipróbáltan bírja az infrastruktúrája a nagyobb terhe
lést."

Fontos a krízisegység felkészítése és a helyszín tesztelése, hogy éles helyzetben 
valóban minden működőképes legyen. A csapat részt vehet felkészítőkön és gyakor
lati szimulációkon, amikor (akár a sajtosok bevonásával is) egy krízishelyzetet model
leznek. Ilyenkor pontosan lehet tisztázni a szerepköröket és a feladatok leosztását, 
gyakorolni lehet a kommunikációs technikákat (mikor milyen információt, hogyan és 
kinek kell átadni, hogy az a kívánt helyre jusson el).

6 A sajtóirodával és az interjúteremmel szembeni elvárásokat, illetve azok szükséges felszerelését 
A sajtóiroda felépítése és működése fejezet mutatja be részletesen.
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3. A sajtókapcsolatok frissítése és sajtóanyagok előkészítése

A sajtóiroda feladata a sajtólisták folyamatos frissítése, naprakészen tartása. Ez 
elengedhetetlenül szükséges, amikor rövid idő' alatt sok médiaszervet kell megszólí
tani, és lehetőleg mindegyik szervnél több médiaképviselő is ismert, „szelídített” 
legyen. Ezeket a listákat vagy adatlapokat a sajtóiroda készíti elő, és elhelyez egy 
nyomtatott példányt a krízisközpontban is, melyet ugyancsak frissen tart.

A sajtóanyagok közül a passzív vagy konzervanyagokat lehet előkészíteni, ezeket 
kell majd kiegészíteni aktuális információkkal a krízis alatti médiával való kapcsolat- 
tartás során. Ezek többnyire a szervezetre és annak általános tevékenységére vonatko
zó bemutatóanyagok, rövid ismertetések, fotók és névvel-beosztással ellátott arcké
pek, melyeket a sajtosok rendelkezésére lehet bocsátani krízishelyzet esetén, elkerül
ve a szervezetre vonatkozó pontatlan információk közlését.7 8

4. A sajtószóvivő kiválasztása

A sajtószóvivő profilja a személyével szemben támasztott elvárásokkal írható le legin
kább." Olyan személyre van szükség, aki részt vesz a krízistervek kidolgozásában, alapo
san ismeri a lehetséges krízisforrásokat, a szervezetet és annak kapcsolatait, és lehetőleg a 
szervezet vezetőségéhez tartozik. Ez a személy hivatalos álláspontokat fog továbbítani, 
ezért a médiaképviselők szemében ő jelenti a szervezetet, tehát rendelkeznie kell a szük
séges pozícióval és ismeretekkel, akárcsak a megfelelő kommunikációs technikákkal.

Bár gyakran a szervezet vezetője vállalja a kommunikátor szerepét, ez nem minden 
esetben indokolt. A szóvivőnek tudnia kell pontosan fogalmazni, gyorsan és jól vála
szolni, legyen magabiztos fellépése és bizalomkeltő megjelenése. A személy arculata 
fogja a vállalat arculatát továbbítani, ezért ha őt össze lehet zavarni, kijelentései hiteles 
alap nélküliek, támadhatóak vagy ellentmondásosak, illetve nem egységes az üzenet, 
azt az érzést kelti, hogy a szervezeten belül is káosz uralkodik. Ezért kell nyugodtnak és 
bizalomébresztőnek lennie, aki racionális, tevékeny, megérti a krízishelyzetbe kerülte- 
ket és tesz az érdekükben.

Fontos, hogy krízishelyzet esetén egyetlen szóvivő legyen, és a szervezet többi 
tagja egyáltalán ne vállaljon sajtószereplést. Mivel az események gyorsan változnak, 
megesik, hogy a nyilatkozók egymásnak ellentmondásos álláspontokat fogalmaznak 
meg a fejetlenség érzését keltve. Ezért indokolt csupán egyetlen személyen keresztül 
kommunikálni, összefüggő üzenetsorokat és egységes arculatot továbbítani.

7 A sajtólisták elkészítésével és frissítésének módszereivel A sajtókapcsolatok kialakítása és rend
szerezése fejezet foglalkozik részletesebben, míg a sajtóanyagok és sajtómappák elkészítését A saj
tóközlemény fejezet tárgyalja.

8 A sajtószóvivő képességeiről és a vele szemben támasztott elvárásokról részletesebben A sajtószó
vivő fejezet beszél, a médiában való szereplés technikáit pedig a Nyilvános megjelenések és A 
médiaszereplés alapjai fejezetek mutatják be.
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Médiakommunikáció krízishelyzetben

A hírérték után vadászva a sajtó hajlamos a szenzációs eseteket inkább közzétenni, 
mintsem napi dolgokról írni, ezért gyakran eló'hozza a krízishelyzetben levő szerveze
teket. Ezek a krízishelyzetek azonban a média által gerjesztettek, vagy éppen a sajtó 
odafigyelése miatt mérgesednek el. A média kereszttüzében elengedhetetlenül fontos 
a folyamatos információáramoltatás, megőrizve viszont a biztonság látszatát, mivel a 
mentegetőzés, az agresszív támadás vagy éppen a krízis létezésének vagy tényleges 
méretének a tagadása tömegtájékoztatási eszközök által továbbítva, hitelvesztést vagy 
éppen pánikot kelthet az érintett személyek vagy a teljes lakosság körében.

A pontos tájékoztatás elengedhetetlen krízishelyzetekben. Az információéhséget 
ki kell elégíteni, mivel ha valaki nem kapja meg a hivatalos helyről a várt adatokat, 
más forrásokhoz fordul, amelyek -  sokszor szándékuk ellenére -  csak összezavarják a 
pontatlan információikkal. Ez a helyzet alkalmas a pletykakeltésre, a manipulációra, 
a szervezet ellenségei vagy konkurenciái ilyenkor akár tönkre is tehetik a szervezetet, 
ellentmondásos híreket keltve, bizalomvesztést okozva ennek.

A szervezetnek krízishelyzetben négy kommunikációs teret kell lefednie: a szer
vezeten belül, a szervezet célcsoportja felé, a krízis szereplői felé és a sajtó felé kell 
információkat átadnia, üzeneteket továbbítania. Az első három csoport közül kettő 
egybeeshet, de akkor is prioritást élvez a sajtó, főként, ha a célcsoport vagy a krízis 
szereplői elérhetők a média valamely csatornáján keresztül. Ezzel párhuzamosan tör
ténik a szervezeten belüli tájékoztatás, hogy a szervezet saját emberei ne a médiából 
értesüljenek (sokszor kommentárokkal kísérve) az eseményekről.

Krízishelyzetben a krízisegység gyors helyzetfelmérést végez, amely célja tisztázó 
kérdések által pontosan körbeírni a krízis okát, a szervezet jelenlegi arculatát és 
annak várható változásait, milyen klisék vagy szlogenek jelentek meg, mi segítheti elő 
a médiában való megjelenést, kik az érintett személyek, kik a helyzet kialakulásának 
felelősei és kik az esetleges ellenfelek, illetve milyen újabb szereplőkre és események
re lehet számítani. Ezután következik a megfelelő krízisterv megkeresése, amely a leg
közelebb áll a kialakult helyzethez, és a megfelelő kommunikációs formák meghatá
rozása. A sajtóval való kapcsolattartás megváltozik, elsősorban az intenzitását tekint
ve, de az alapvető médiakommunikációs eszközök, a helyzethez alkalmazva ugyan, 
de azonosak maradnak.

1. Sajtóközlemény

Krízishelyzetben döntő fontosságú, hogy ki juttat el legelőször információt a sajtóhoz. 
Az érintett szervezet ezért gyorsan egy krízisközleményt szerkeszt, amelyet továbbít a saj
tónak a kialakult helyzetről és a meghozott döntésekről, valamint a foganatosított lépések
ről. A közlemény terjedelme ne haladja meg az egy oldalt, és tartalmazza az esemény 
rövid bemutatását, a szervezet részességét és felelősségének mértékét a krízishelyzet
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kialakulásában, a meghozott döntéseket, az elvárt megoldásokat és végkifejletet, illetve a 
krízisegység vezetőjének vagy szóvivőjének nevét, adatait és állandó elérhetőségét,

A krízishelyzet során az első közleményt újabbak követik, ha nincs is újszerű infor
máció, akkor is rendszeresen megjelennek a tájékoztatók, esetleg továbbított audio- 
video anyagok, folyamatosan tájékoztatva a nyilvánosságot. Ez elősegíti a szervezet nyi
tottságnak kiemelését, a folyamatos munka érzetét kelti, és megelőzi a pánikhangulat 
kialakulását.

2. Sajtótájékoztató

A krízishelyzet kialakulását követően a médiaképviselők információkat kezdenek 
gyűjteni az eseményről, ezért indokolt egy sajtótájékoztató keretén belül bemutatni a 
helyzetet, tisztázni a szervezet részességét, és egyértelműen válaszolni a kérdésekre, 
csökkentve a pontatlan és ellentmondásos sajtóanyagok megjelenését.

A krízis ideje alatti sajtórendezvények különösen nagy próbatételt jelentenek, 
ezért kizárólag tapasztalt csapattal és alaposan felkészült sajtószóvivővel ajánlott vál
lalni. A megszervezés előtt egy sor tisztázó kérdéssel meg lehet határozni a tájékozta
tó szükségességét, hogy az valóban a legalkalmasabb sajtórendezvény, tisztázó jellegű 
lesz, vagy könnyen kicsúszik az ellenőrzés alól, a csapat valóban felkészült-e, és ren
delkezik azokkal a válaszokkal, amelyek segítenek tisztázni a helyzetet, és nem zavar
ják azt jobban össze stb. A szervezetet a tájékoztatón képviselő személyeknek alapo
san fel kell készülniük a képviselt álláspontot, a továbbítandó üzeneteket és az egy
ségesen adott válaszokat illetően.

3. Sajtómappa

A sajtómappa írott formában tartalmazza az adatokat a szervezetről és a kialakult 
helyzetről, vagyis ez lesz az a forrás, ahonnan a médiaképviselők kiemelik az adatokat 
a sajtóanyagokhoz. A mappának tartalmaznia kell a krízisjelentést (sajtóközleményt), 
a szervezet általános bemutatását és néhány számszerű adatot (dokumentum a szerve
zet történelméről, céljairól, eddigi tevékenységeiről és eredményeiről), a krízisegység 
tagjainak nevét, elérhetőségét és fényképét. A szervezetre vonatkozó anyagokat a saj
tóiroda még nyugalmi időszakban előkészíti és mappába helyezi, ezt egészíti ki krízis 
idején a közlemény és a névsor. Ezt a dokumentumcsomagot juttatja el a szervezet a 
szerkesztőségekbe a lehető leghamarabb a krízishelyzet beálltát követően.

Jóllehet a szervezet mindent megtesz a pontos és hivatalos tájékoztatás érdekében, 
az információéhség miatt gyakran keletkeznek pletykák, amelyek -  mivel a célcsopor
tok körében terjednek -  fokozottan romboló hatással vannak a szervezetre. A szóbe
szédet megelőző és kezelő tevékenységek a következő pontokban foglalhatók össze:9

9 D. Newsom et alii (1994. 562) in C. Coman (2000. 246.)
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A pletykakeltés megakadályozása a hivatalos és hiteles információk közlésével, 
részlehajlás és bizonytalan megfogalmazások kerülése, gyors döntések, szervezeten 
belüli konfliktusok és munkaképtelenség feloldása és a cselekvésképtelenség látsza
tának kerülése.

• A pletykakeltők érdekének, okainak és információ-forrásainak feltérképezése.
• A szóbeszéd céljának, komolyságának és hatásának felmérése.
• A tárgyalt témára vonatkozó nagy mennyiségű és pontos információk közlése.
• Beszélgetés a szóbeszéd által érintett személyekkel, felkészítve és tájékoztatva 

őket, hogy a szervezet mindent megtesz a hatékony problémakezelés érdekében.
• Tagadó/pontosító pletykák keltése és terjesztése megbízható személyek által.

Könyvészeti hivatkozások:
1. Coman, Cristina: Relaţiile publice şi mass-media. (14. fejezet), Polirom Kiadó Bukarest, Collegium 

sorozat, 2000 (2004)
3. Chiciudean, Ion -  Ţoneş Valeriu: Gestionarea crizelor de imagine. Comunicare.ro Bukarest, 2002.



192 KÁDÁR MAGOR: A MÉDIA, MINT PARTNER

KOMMUNIKÁCIÓ KRÍZISHELYZETBEN 
(EMLÉKEZTETŐ)

A krízis valamely intézmény vagy rendezvény normális működésétől eltérő álla
potot jelent, amely alapjaiban megváltoztathatja a szervezet működését, a kapcsolati 
viszonyait, és felülírja a szervezet vagy egy személy arculatát.

A krízisek tipológiája és szakaszai

A belső krízis a szervezet belső életével, rendelkezéseivel és vezető személyeivel 
kapcsolatos, jellemző rá, hogy fokozottan szervezetpusztító hatású. A külső krízis 
lehet természeti vagy társadalmi eredetű. A krízisek szakaszai egy több lépcsős folya
matként írhatók le.

1. Krízishelyzetfelismerése (beütés)
2. Felocsúdás (megértés)
3. Reakció (kiteljesedés)
4. Válasz (visszaállítás)
5. Értékelés (következtetés)

Krízishelyzetek kezelése

A krízishelyzetek kezelésének stratégiái három csoportra oszthatók:
1. Csírában elfojtás: azonnali beavatkozás még a krízis kialakulása előtt, megaka

dályozva annak kibontakozását.
2. Beavatkozás: beavatkozás a kialakult krízishelyzet lefutásába, az okok elszige

telése vagy megoldása és a kommunikációs csatornák visszaállítása a célcsoportokkal 
és a sajtóval.

• Gyorsreakció: azonnali fellépés, a felelősség vállalása.
• Tervezett reakció: a helyzet magyarázása és megértetése, ellenlépések fogana

tosítása.
• Tevékenység-fenntartás: az elhárító tevékenységek folytatása, azok felerősíté

se, a felelősségek és hatáskörök pontos meghatározása.
• Kezdeményezés átvétele: helyreállító tevékenységek (ott, ahol ezekre szükség 

van), partnerek keresése és szövetségek kialakítása, a tárgyalt témák és diskur
zusok átvezetése más területekre.
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• Értékelés: a krízis utáni tevékenységek, melyek az eredeti kapcsolatok és pozí
ciók visszaállítását célozzák meg, a hiányos területek lefedése, illetve a krízis 
ideje alatt hozott döntések, megvalósítások és hatások elemzése.

3. Távolmaradás: a döntéshozók úgy vélik, hogy a krízisbe nem lehet hatékonyan 
beleavatkozni, vagy a beavatkozás többet árt a szervezetnek, mint amennyit nyerne 
beló'le, ezért elhatárolódnak a folyamattól, megvárva, amíg az magától lezajlik.

A krízisterv kidolgozása négy szakaszt foglal magába:
1. A veszélyek és konfliktus-okok feltérképezése
2. A krízisegységek és a kommunikációs központ kialakítása
3. A sajtókapcsolatok frissítése és sajtóanyagok előkészítése
4. A sajtószóvivő kiválasztása

Médiakommunikáció krízishelyzetben

A szervezetnek krízishelyzetben négy kommunikációs teret kell lefednie: a szer
vezeten belül, a szervezet célcsoportja felé, a krízis szereplői felé és a sajtó felé kell 
információkat átadnia, üzeneteket továbbítania. Az első három csoport közül kettő 
egybeeshet, de akkor is prioritást élvez a sajtó, főként, ha a célcsoport vagy a krízis 
szereplői elérhetők a média valamely csatornáján keresztül. A sajtóval való kapcsolat- 
tartás megváltozik, elsősorban az intenzitását tekintve, de az alapvető médiakommu
nikációs eszközök, a helyzethez alkalmazva ugyan, azonosak maradnak:

1. Sajtóközlemények (krízisjelentések)
2. Sajtótájékoztató (vagy más sajtórendezvények)
3. Sajtómappa
A szóbeszédet megelőző és kezelő tevékenységek a következő pontokban foglalha

tók össze:
• A pletykakeltés megakadályozása a hivatalos és hiteles információk állandó 

közlése, részlehajlás és bizonytalan megfogalmazások kerülése, gyors dönté
sek, szervezeten belüli konfliktusok és munkaképtelenség feloldása, valamint 
a cselekvésképtelenség látszatának kerülése által.

• A pletykakeltők érdekének, okainak és információforrásainak feltérképezése.
• A szóbeszéd céljának, komolyságának és hatásának felmérése.
• A tárgyalt témára vonatkozó nagy mennyiségű és pontos információk közlése.
• Beszélgetés a szóbeszéd által érintett személyekkel, felkészítve és tájékoztatva 

őket, hogy a szervezet mindent megtesz a hatékony problémakezelés érdekében.
• Tagadó/pontosító pletykák keltése és terjesztése megbízható személyek által.

Kulcsfogalmak: krízis, krízisegység, gyorsreakció, csíraelfojtás , pletykakeltés.
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HELYSZÍNI GYAKORLATOK

1. Fogalom-meghatározás 1/2/4/8: Krízis
A résztvevők egyénileg leírják a saját lexikonszerű meghatározásukat a krízisről. 

Ezután párokat alkotnak, amelyben a két egyéni véleményt egyeztetik, egyetlen meg
határozásba öntve. A következő lépésben két pár alkot egy-egy négyes csoportot, majd 
(a résztvevők számától függően) két nyolcas csoportban dolgoznak a résztvevők, a 
végső lépésként pedig a csoportok plenárisan egyeztetik a meghatározásaikat, a kon
szenzus révén kialakult változatot kiáltva ki a fogalom definíciójának.

• Hasonló feladat: Sajtóiroda fejezet

2. Sajtóközlemény-szerkesztés: Krízisnyilatkozat.
A résztvevők csoportokat alkotnak, mindegyik csoport elkészít egy oldalas sajtó- 

közleményt egy képzeletbeli vagy régebben megtörtént, valós esemény számára. A 
csoport fordítson figyelmet a krízishelyzetre való tekintettel a továbbadandó üzenet
re, annak megfogalmazására, illetve a sajtóközlemény sajátos jegyeire, figyelembe 
véve, hogy gyorsan kell reagálni. A sajtóközlemény szerkesztésekor érvényesül az elv: 
jobb ma egy működőképes terv, mint holnap egy tökéletes. Az elkészült közleménye
ket a csoportok bemutatják, és közösen értékelik ki a többi csoporttal, elmagyarázva 
esetleg a megírás során érvényesített elgondolásokat és szempontokat.

• Hasonló feladat: Sajtóközlemény fejezet

ÖNÁLLÓ MUNKÁK

1. Sajtóközlemény-szerkesztés: közleménytérkép.
A résztvevők két-három fős csoportokat alkotnak, melyeknek feladata különböző 

intézmények számára sajtóközleményeket kidolgozni, ugyanazon közös esemény 
okán (pl. drasztikus üzemanyag-drágítás, országos járvány vagy árvíz). Mindegyik 
csoportnak az általa képviselt intézmény nézőpontját kell képviselnie, egy reális 
álláspontot fogalmazva meg a külső tényező által érintett szervezet számára.

2. Krízisterv
A résztvevők két-három fős csoportokat alkotnak, melyek feladata egy-egy krízis

terv kidolgozása az általuk választott (vagy sorsolt) intézmény számára. A gyakorlatve
zetővel egyeztethetnek, a terv legyen fiktív, legyen elérhető és megszerezhető adatok
ra alapozott, vagy érdemes bevonni az illető intézményt is a terv elkészítésébe, felhasz
nálva az első kézből származó adatokat és az esetlegesen eddig elkészített terveit.
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Trendek és folyamatok

A sajtófigyelés, mondhatni, a paradigmaváltás korszakát éli. A 20. század végéig 
kizárólag papíralapú sajtófigyelésről lehetett beszélni, melynek kelléke volt a több 
példányban megrendelt napilap és az olló, mivel minden megrendelő számára ki kel
lett vágni, és össze kellett állítani a montázst. A fénymásoló elterjedésével már elég
séges egy-egy példány mindegyik lapszámból, a dinamikusan fejlődő digitális hordo
zók pedig hamarosan fölöslegessé teszik a papíralapú újságfigyelést.

A papíralapú újságfigyelés rendszerében a sajtófigyelő kora reggel (még a postai 
kihordás előtt) megvásárolja az újságokat, és átböngészi őket, kiírva az észrevételeket, 
illetve lefénymásolja az értékes információtartalommal rendelkező anyagokat. Az így 
elkészített portofóliónak készen kell lennie, mire a döntéshozók munkához látnak, 
hiszen első dolguk az információszerzés, vagyis az ollózás által nyújtott adatokkal 
való megismerkedés, azok feldolgozása, és esetenként a szükséges lépésekkel kapcso
latos döntések meghozatala. Ez fokozott munkát igényel a sajtófigyelő részéről, aki
nek a legaktívabb munkaperiódusa a szervezet többi tagja munkaidejének megkezdé
se előtt van. A papíralapú figyelés helyét lassan átveszi a digitális ollózás, vagyis 
fénymásolat helyett szkennelt sajtóanyagok továbbítása. A munka mennyiségét 
tekintve gyakorlatilag ugyanannyi vesződséggel jár, de a portofólió (a szövegszerkesz
tőben elkészített jegyzettel együtt) azonnal továbbítható több helyre is, így a sajtófi
gyelést végző munkatársnak nem kell szükségszerűen a döntéshozók környezetében 
tevékenykednie. Az így elkészített portofóliók gyakorlatilag nem igényelnek fizikai 
tárhelyet, a régebbi adatok elérése is könnyebbé válik.

A paradigmaváltást a média adatbázis-keresők jelentik, ahol az újságok már nem 
szkennelt, vagyis képi formában, hanem aktív szövegként jelennek meg. Ez lehetővé 
teszi a kulcsszavas keresést, a hírszelekciót, illetve a kivágások is digitálisak (sokszor 
az újságok az eredeti, papíralapú szerkesztést követik, így a szöveg környezete is meg
figyelhető). A rendszer előnye, hogy nem csak az írott sajtó követhető, hanem a teljes 
audio-vizuális média is, sőt már az audio-vizuális archívumokban is lehet kulcsszó



196 KÁDÁR MAGOR: A MÉDIA, MINT PARTNER

szerint keresni.1 Bár lényegesen olcsóbb és gyorsabb a médiakövetés ezzel a módszer
rel, egyeló're lassan terjed, mivel a kereshetőség érdekében a médiaszerveknek ún. 
rendezett adatbázissal kell rendelkezniük. A jelenleg megjelenő médiatermékek álta
lában már párhuzamosan jelennek meg a digitális változatukkal, de még hátra van az 
eddig megjelent termékek digitalizálása is, amelynek hiányában nem állítható, hogy 
az on-line és az off-line tartalom egyenértékű.

A feltételezések szerint a keresőmotorok hamarosan az egyéni igények szerint 
lesznek képesek adatgyűjtést végezni, összeállítva minden megrendelő igénye szerint 
külön a média-megjelenések portofólióját. Ezt követnie kell azonban a médiakövető 
munka második részének, a médiaelemzésnek, amely a kapott információk alapján 
levonja a megfelelő következtetéseket. A sajtókivágások elkészítésének automatikus 
módszere lehetőséget ad arra, hogy a valódi médiaelemzők végezzék el a sajtófigyelés 
munkájának a megmaradt második részét.

A sajtófigyelés műfaja

A sajtófigyelés (újabban médiakövetés vagy médiamonitoring) munkálatai általá
ban a sajtóirodára vagy a szervezet médiával foglalkozó felelősére hárulnak. A média
követés folyamatát több szükséglet is indokolhatja, mindegyik célnak más-más köve
tési, rendszerezési és archiválási módszer felel meg. A sajtófigyelés általában a követ
kező elvárások esetében indokolt:

• A szervezet arculati változásainak a nyomon követése
• A szervezetet közvetlenül vagy közvetve érintő események és változások figye

lemmel kísérése
• Információszerzés egyes specifikus témákról
• Egy esemény médiaképének a feltérképezése

A sajtófigyelés tehát elsősorban a szervezet működésének a sajtóvisszhangját össze
síti, az összegyűjtött anyagok pedig PR vagy gazdasági folyamatvizsgálatok és elemzé
sek alapjául szolgálnak, illetve jelentős szerepük van a döntés-előkészítésben is. A 
média az a fórum, ahol az információk nyilvánosan, mindenki számára elérhetően 
megjelennek, a sajtófigyelés pedig az a szelekciós és sűrítő eszköz, amellyel a hatalmas 
információ-áradatból a lényeges adatokat kiemeli az elemzők számára.

A sajtófigyelés terméke a megjelenési portofólió. Ez tartalmaz minden, a megfigye
lés szempontjai szerint releváns információt, nem csupán a puszta híreket, hanem a 
metainformációs adatokat, vagyis a megjelenés csatornáját, formáját, helyét, környe

1 A legismertebb magyarországi médiaadatbázis és keresőrendszer a www.observer.hu. Romániá
ban jelenleg nincsenek média-keresőrendszerek, de végezhető digitális sajtófigyelés a 
www.ziare.ro honlap segítségével.
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zetét és kontextusát is. A médiakövetés teljes folyamatáért felelős személynek jártas
nak kell lennie a média világában, hogy ismerje, mely médiacsatornák szállítják a 
hasznos információkat, helyesen azonosítsa az információkat, és szelektáljon, vagyis 
átlásson az anyagokon, ismerje a médiaszervek és a szerzők hozzáállását és indíttatá
sait, és tudja felmérni a megjelent információk valóságalapját és várható következmé
nyeit. Csak így lehet értékes portofóliót összeállítani, és összegezni vagy éppen ele
mezni a megjelent anyagokat. Mivel ez a munka fokozottan időigényes, illetve kevés 
szervezet engedheti meg magának, hogy saját szakembert alkalmazzon, ezért a mun
kát kiadják a külön médiafigyelésre szakosodott cégeknek.2

A sajtófigyelés típusai és módszerei

A sajtófigyelés különböző céloknak megfelelve több formát vehet fel. A típusok és 
a formák többféleképpen osztályozhatók, ám a csoportosításokon túllépve, a sajtóiro
dák és médiafigyelő központok kivétel nélkül kidolgozzák a saját hibrid módszerüket, 
amelyek a rendelkezésükre álló anyagok és eszközök, illetve a hírek szelekciója sze
rint a legalkalmasabbnak tűnnek. A szakirodalom munkáinak egységesítése alapján 
általános tipológiák állíthatók fel:3

1. Fénymásolat-csomag: a portofólió tartalmazza az összes, írott sajtóban megje
lent anyag fénymásolatát. A módszer gyors, pontosan tükrözi az írások tartal
mát, megjelenésének formáját és környezetét, viszont elég költséges, időigé
nyes az átolvasása a döntéshozók által, és hatalmas archívumot eredményez, 
amely gyakran túlnövi a szervezet tárolási és kezelési kapacitását.

2. Montázs: az írott sajtóban megjelent anyagok egymás mellé helyezve új 
oldalként fénymásolhatók vagy szkennelhetők, így hely és fogyóanyag meg
takarítással készíthetők el a portofóliók. Előnye, hogy gyorsan és olcsón sok
szorosítható, ami fontos szempont, ha több megrendelőhöz vagy döntéshozó
hoz kell eljuttatni a csomagokat.

3. Adatösszesítés (elemzés): az összes médiaanyag átnézése után a sajtófigyelő 
egy szintézisben összefoglalja a lényeges dolgokat. Az elemzés lényegesen 
rövidebben és célratörőbben hozza a döntéshozók tudomására az információ
kat, időt és energiát spórolva ez által. Mivel ez egy szubjektív módszer, az alkal
mazásához egy tapasztalt médiafigyelőre van szükség, aki viszonylag objekti
ven tudja szelektálni és bemutatni az információkat, hogy azok ne a saját véle
ményét, hanem valóban a média álláspontját tükrözzék.

2 A médiafigyelőknek saját nemzetközi szervezete is van, a FIBEP (Federation Internationale des
Bureaux d’Extraits de Presse)

3 Összeállította Cristina Coman (2004), a C. Darroy et alii (1990. 72) és a J. L. Deschepper (1990.
133.) munkái alapján.
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4. Információ-kiemelés: az előzó' két módszer keresztezése, vagyis a fontosabb írá
soknak a fénymásolata mellett egy gondolatba összefoglalva szerepel a kisebb 
vagy lényegtelenebb megjelenések tartalmi vonatkozása is. A módszer kevéssé 
bizonyul hatékonynak, mivel mennyiségében így is elég nagy portofóliók 
készülnek, amelyek átolvasása időigényes, és ugyancsak egy tapasztalt sajtófi
gyelőre van szükség, aki rangsorolni tudja az anyagokat, és képes információ- 
veszteség nélkül átadni a nem fénymásolt megjelenések tartalmát.

A szakirodalom sajátossága, hogy még a legfrissebb szakirodalmi munkák sem 
lépnek tovább az írott sajtó figyelési módszereinél. Természetesen az írott és 
internetes sajtó előnye az átláthatóság, ugyanakkor nincs időhöz kötve az anyagok 
követése, mint a sugárzott sajtó esetében. Ennek ellenére nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, vagy az elemzésekben történő esetleges utalások szintjén hagyni a leghaté
konyabb tömegtájékoztatási médiaágak termékeit, annál inkább, hogy egyre több 
sugárzott médiaszerv készít digitális archívumot (elsősorban a nagyobb, szintézis
anyagokról és riportokról), amely szabadon vagy fizetség ellenében elérhető az 
interneten.

A sajtófigyelés típusait szem előtt tartva, a médiakövető vagy médiaelemző sze
mély, a nyomonkövetés munkájának zárásaként vagy időszakos összegzéseként elké
szíthet egy sajtóvisszhang- vagy sajtókép-jelentést. Ez a jelentés egy teljes összesítés, 
vagyis egy helyzetelemzés, a megjelent anyagok ismertetése és tartalmi kivonatolása, 
utalva az eredeti megjelenésekre. Ezt a részt kiegészíti egy archívum, amely tartalmaz
za az összes megjelent sajtóanyag másolatát és a másodlagos anyagok összesítését is 
(amelyekre utalás történik, konkurens szervezetekről vagy eseményekről szólnak, vagy 
szerepük van valamelyik vizsgált folyamatban). Az archívum fedőlapja egy tartalom- 
jegyzék, vagyis egy leltárszerű lista, amely sorszám szerint sorolja fel az összes anya
got, azok médiaszervének, szerzőjének, terjedelmének és megjelenési időpontjának 
(esetleg fotó/grafikus részeinek, elhelyezkedésének és környezeti adatainak) feltünteté
sével. Esetenként a jelentés megfogalmazhat következtetéseket is, de nem közölhet 
ajánlatokat a továbblépéseket és reakciókat illetően, vagyis nem befolyásolja a döntés
hozást, hanem egy objektív tájékoztatási eszköz szerepét kell betöltenie.

Az archívumépítés (sajtódokumentáció)

A sajtófigyelés és a sajtóarchívum elkészítése általában egy személy vagy csoport 
hatáskörébe tartozik, ezért a lépéseket érdemes egy folyamatként tárgyalni. A sajtódo
kumentáció lehet általános, amikor a napi média keresztmetszetét készíti el a csoport, 
vagy lehet tematikus, amikor egy adott témával, szervezettel vagy eseménnyel kapcso
latos összes megjelenést foglalja magába. A sajtódokumentáció elkészítésének lépései 
a következőképpen foglalhatók össze egy gyorsvázlatban:
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1. Gyűjtés: a megfigyelni kívánt médiaszervek egy-egy példányának az összegyűjtése.
2. Kijelölés: a sajtótermékek alapos átnézése, megjelölve a keresett információkat 

tartalmazó anyagokat.
3. Kiemelés: a találatok kiemelése, vagyis keretes kivágása vagy fénymásolása, a 

megjelenési környezettel együtt.
4. Egységesítés: a kivágott anyagokat külön-külön lapokra kell ragasztani vagy 

fénymásolni, a kísérőadatokkal együtt (a sajtószerv neve, megjelenés ideje, 
oldalszáma, rovat neve stb.).

5. Rendszerezés: a lapok osztályozása a sajtószervek, ritkábban a megjelenés 
ideje vagy más szempontok szerint.

6. Katalógus készítése: minden cikkcsoport vagy tematikus megjelenés egy fedőla
pot kap, mely szerint sorszámozva lesznek a lapok, feltüntetve az azonosító ada
tokat, illetve az elemzés szempontjából fontos adatokat (pl. felület, grafikus ele
mek aránya stb.).

7. Bemutatók: a számszerű adatokból grafikonok, a leíró adatokból pedig táblá
zatok készíthetők, amelyek szemléletesek, és megkönnyítik a későbbi elemzé
seket.

8. Kísérő dokumentumok: az elemzett médiaszervekre vonatkozó adatokat tar
talmazó lapok készítése (olvasottság, terjesztés, deklarált és auditált példány
számok stb.), elvégzett gyorselemzések, saját véleményezések megírása.

9. Sokszorosítás és lefűzés: a katalógusból, a kísérődokumentumokból és a cso
portosított sajtóanyagokból összeállított dokumentáció megfelelő számú sok
szorosítása és lefűzése azonos tartalomjegyzék szerint, az egyes lapok elveszté
sének elkerülése érdekében.

10. Továbbítás és tárolás: a sajtódokumentáció továbbítása a döntéshozókhoz 
vagy a médiaelemzést végző személyekhez, illetve egy példány megőrzése a 
sajtóarchívum számára.

Az összeállított teljes dokumentációk az igényeknek megfelelően a későbbiek
ben is hozzáférhetők, sokszorosíthatók, illetve elkészíthető a digitális sajtóarchí
vum változata is. A szkennelt dokumentációkból összeállított sajtóarchívumok, 
bár költségigényesebbek, gyorsabban kereshetők és előhívhatók, továbbíthatók és 
sokszorosíthatók, illetve fizikai helyet szabadítanak fel. Fontos azonban az adatvé
delem, illetve intézkedések foganatosítása az információvesztés elkerülésének 
érdekében.

A sajtófigyelés elvégzése és a sajtódokumentáció összeállítása után következik a 
gyorsértékelés (általában a dokumentációt elkészítő személyek, esetleg a döntésho
zók által) vagy az alaposabb médiaelemzés, amelyet általában egy gyakorlott, a szer
vezet ügyeiben és a témában jártas személy végez.

14. A SAJTÓFIGYELÉS TECHNIKÁJA
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A médiaelemzés módszerei és szempontjai

A médiaelemzések elsősorban az írott sajtóra vonatkoznak, mivel a nyomtatásban 
megjelent szövegek és képek a teljesség igényével begyűjthetők, archiválhatók és 
könnyen előkereshetők, a kiépülő digitális adatbázisok pedig nagyban megkönnyítik 
ezt a munkát. A sugárzott médiacsatomák -  kevés kivételtől eltekintve -  még nem 
rendelkeznek digitális archívumokkal, ilyenkor a célzott médiafigyelés, illetve a meg
felelően kiépített sajtókapcsolatok által lehet hozzájutni a lényegesebb adatokhoz. A 
multimédiás sajtószervek általában rendelkeznek digitális, kereshető archívumokkal, 
és a látogatottságot -  olvasottságot is könnyebb nyomon követni.

Az írott és multimédiás sajtó elemzését minden szervezet saját maga elvégezheti 
a megfelelő szempontrendszer felállítása után. Általánosan fogalmazva ezek tartalom- 
elemzések, melyek célja a szervezet arculatváltozásának nyomon követése, a PR 
munka eredményessége, illetve a médiadiskurzusok és médiatrendek változásainak a 
megfigyelése. A médiaelemzés céljai határozzák meg tehát a vizsgálati szempontokat, 
melyek a következők lehetnek:4

• Attitűd: milyen a médiaszervek vagy médiaképviselők általában tanúsított hoz
záállása a témához, ennek következményeként hol szükséges nagyobb figyel
met fordítani az információáramoltatásra és a személyes kapcsolatok építésére.

• Megemlítések és emlegetések: milyen mértékben foglalkoznak a témával véle
ményformáló vagy szakmában vezető szerepet betöltő személyek, illetve 
milyen mértékben hivatkoznak rájuk.

• Tematikák: melyik témaköröket tárgyalják leggyakrabban a médiaszervek (mi 
az érdekes és aktuális), és melyeket kerülnek vagy hagynak ki teljesen.

• Forrás: a szerkesztőségek mit vesznek át hírügynökségektől, mennyi a szer
kesztőségi és az újságíró nevével jelzett anyag, és ezen belül mekkora a bejut
tatott vagy a megrendelt anyagok aránya.

• Megítélés: a sajtóanyagok pozitív, semleges vagy negatív/szubjektív hangnemben 
tárgyalják a témát vagy a szervezetet (figyelembe véve a műfaji sajátosságokat is).

• Személyi megítélés: melyik médiaképviselő adja jelét rendszeresen a témával 
vagy szervezettel szembeni elkötelezettségének, semleges hangvételnek vagy 
ellenszenvnek.

• Sajtóanyagok típusa: milyen arányban vannak jelen rövidhírek, bemutatók, 
riportok, ankétok stb., és milyen számbeli vagy felületi arányban állnak ezek a 
teljes sajtómegjelenéshez vagy a teljes megjelenési felülethez viszonyítva.

• Sajtószervek típusa: milyen a szórás szerinti (országos, regionális, megyei, 
helyi) médiacsatornák és a publikált anyagok megoszlásának aránya.

• Médiacsatornák típusa: milyen arányban járulnak hozzá az egyes médiaágak, 
ezen belül is a médiaszervek a teljes sajtókép kialakításához.

4 A Szeles Péter (szerk.): Nagy PR könyv (2003) tipológiája nyomán



14. A SAJTÓFIGYELÉS TECHNIKAJA 201

A vizsgálati szempontok szerint következtetéseket vonhat le a szervezet, mely saj
tószervek foglalkoznak rendszeresen és mélyrehatóbban a szervezet számára fontos 
tematikákkal, milyen a hozzáállásuk a tematikához és a szervezethez, vagyis hogyan 
kell módosítani az információáramoltatást, és hol szükséges újabb kapcsolati viszo
nyokat kialakítani, vagy módosítani az eddigieket. A sajtóelemzés tartalmi és attitűd
beli értékelésének következményeként a szervezet értékelheti a szakmai teljesítmé
nyének megítélését, átfogalmazhatja a kommunikációs stratégiáját, módosíthatja a 
kitűzött célokat, vagy újakat fogalmazhat meg.

A tartalomelemzés célja a sajtómegjelenés minó'ségének vizsgálata, számszerűsí
tett változók alkalmazásának segítségével, amelyek a kapott eredményeket egymással 
összehasonlíthatóvá teszik. Az elsődleges cél megvizsgálni, hogy a szervezet által 
üzenetként megfogalmazott témák milyen mértékben, esetleg milyen torzulásokkal 
jelennek meg a médiában. Az elemzés több szinten történik, mindegyik szint saját 
vizsgálati változókkal rendelkezik, és bár léteznek elfogadott tartalmi elemzési válto
zók, az elemzés szempontjai és azok megítélése változik a vizsgált médiaszervek és a 
szóban forgó szervezet vagy témakör szerint.

1. Médiacsatornákkal kapcsolatos változók
• Időpont: a megjelenés vagy a sugárzás időpontja.
• Hordozó: médiaszerv típusa [újság/magazin/hírlevél, televízió, rádió, portál).
• Frekvencia: a megjelenés vagy sugárzás gyakorisága.
• Szórás: a terjesztés vagy a sugárzás területi lefedettsége (adáskörzet), illetve a 

kiadványok példányszáma.
2. Médiafogyasztókkal kapcsolatos változók

• Terjesztés: a médiában való megjelenés és terjesztés mértéke.
• Tapadás: a médiaszerv által elért célközönség nagysága.
• Fogyasztói profil: az egyes médiacsatornák által elért célcsoport leírása.

3. Megjelenéssel kapcsolatos változók
• Forrás: a média-anyag forrása (hírügynökség, közlemény, esemény stb.).
• Publikáció típusa: hírközlés, riport, ankét, rovatcikk stb.
• Felület: nyomtatásban a hasábmilliméter vagy cm2, sugárzott médiában az idő

tartam.
• Grafikus rész: az írott sajtóban a képek, ábrák, grafikonok megjelenési felülete 

az írott szöveg vagy a konkurens szervek hasonló megjelenéseihez képest.
• Szerző: a sajtóanyag szerzőjének neve (esetleg a médiaszerven belüli státusa).

4. Témával kapcsolatos változó
• Kontextus: ki a szereplő, és milyen összefüggésben esik szó róla.
• Névhasználat: a szervezet nevének említése az anyagban (címben, szövegtestben 

vagy egyáltalán nem), illetve valamely konkurens szervezet nevének említése.
• Idézetek: milyen mértékben idéztek (esetleg hivatkoztak) a szervezettel kap

csolatos személyekre a versenytársakhoz képest.
5. Szubjektív változók

• Megítélés: a sajtóanyagok pozitív, semleges vagy negatív hangnemben tárgyal
ják a témát vagy a szervezetet.
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• Nyomatékosítás: az üzenet gyakori ismételgetése a sajtóanyagban, illetve a gra
fikus elem jelenléte hatásosabban közvetít a médiafogyasztó fele.

• Súlyozás: a megjelent üzenetek fel- vagy leértékelése, annak függvényében, 
hogy milyen terjesztésű/szórású médiacsatornáról vagy milyen specifikus cél
csoport elérésről van szó, illetve mennyire gyakori és nyomatékos a megjelenés.

A vizsgált mutatók részletessége, esetleg új mutatók használata minden esetben a 
vizsgált médiaszervektől és a kutatott témától függ, ám ezeket fontos pontosan rögzí
teni a vizsgálat elkezdése előtt (különösen a szubjektív változók esetében), hogy egy
séges szempontrendszer szerint lehessen elvégezni azt. A vizsgált időszak is előre 
meghatározott, ez általában nem kevesebb, mint egy téma megjelenése vagy egy kam
pány elkezdése előtti tíz nap, a teljes folyamat alatt, és a lefutás után 2-4 hét.

A statisztikai adatokra alapozott elemzésnek is több típusa van, mindegyik saját 
szempontrendszerrel rendelkezik. A szakirodalom négy elemzési típust különböztet 
meg:5

1. Mennyiségi adatokon alapuló értékelés
2. Minőségi adatokon alapuló értékelés
3. Dinamikus viszonyszámokon alapuló értékelés
4. Különböző szempontok ötvözésén alapuló értékelés
A statisztikai értékelések alaposabb és teljesen számszerűsített mutatókat eredmé

nyeznek, de az elemzések komplexitása és időigényessége miatt ezeket általában 
médiaelemzésre szakosodott cégek végzik. A legtöbb szervezet esetében (kivételt 
képeznek a sikert elsősorban arculatra alapozott szervezetek, pl. pártok) valójában 
nem indokolt a túlságosan mélyre hatoló, részletelemzésekkel foglalkozó vizsgálatok 
elvégzése, mivel a főbb irányvonalak, változások és hozzáállások leszűrhetők a tarta
lomelemzés módszereivel is.

Könyvészeti hivatkozások:
1. Coman, Cristina: Relaţiile publice şi mass-media. (12. fejezet), Polirom Kiadó Bukarest, Collegium 

sorozat, 2000 (2004)
2. Szeles Péter (szerk.): Nagy PR könyv. (19. fejezet), Management Kiadó Budapest, 2004.

5 A statisztikai elemzés forrása és módszereinek ismertetése megtalálható a Szeles Péter szerk.: 
Nagy PR könyv (2003) kiadványban, a gyakorlati alkalmazási módszerekkel pedig Incze-Pénzes: 
A reklám helye (Budapest, 2002) kézikönyv foglalkozik.
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A SAJTÓFIGYELÉS TECHNIKAJA 
(EMLÉKEZTETŐ)

A médiakövetés folyamatát több szükséglet is indokolhatja, mindegyik célnak 
más-más követési, rendszerezési és archiválási módszer felel meg. A sajtófigyelés 
általában a következő elvárások esetében indokolt:

• A szervezet arculati változásainak a nyomon követése
• A szervezetet közvetlenül vagy közvetve érintő események és változások figye

lemmel kísérése
• Információszerzés egyes specifikus témákról
• Egy esemény médiaképének a feltérképezése

A sajtófigyelés tehát elsősorban a szervezet működésének a sajtóvisszhangját 
összesíti, az összegyűjtött anyagok pedig PR vagy gazdasági folyamatvizsgálatok és 
elemzések alapjául szolgálnak, illetve jelentős szerepük van a döntés-előkészítésben 
is. A sajtófigyelés terméke a megjelenési portofólió. Ez tartalmaz minden, a megfigye
lés szempontjai szerint releváns információt, nem csupán a puszta híreket, hanem a 
metainformációs adatokat, vagyis a megjelenés csatornáját, formáját, helyét, környe
zetét és kontextusát is.

A sajtófigyelés típusai és módszerei

1. Fénymásolat-csomag: a portofólió tartalmazza az összes, írott sajtóban megje
lent anyag fénymásolatát.

2. Montázs: az írott sajtóban megjelent anyagok egymás mellé helyezve új oldal
ként fénymásolhatók vagy szkennelhetők, így hely és fogyóanyag megtakarítás
sal készíthetők el a portofóliók.

3. Adatösszesítés (elemzés): az összes médiaanyag átnézése után a sajtófigyelő 
egy szintézisben összefoglalja a lényeges dolgokat.

4. Információ-kiemelés: az előző két módszer keresztezése, vagyis a fontosabb 
írásoknak a fénymásolata mellett egy gondolatba összefoglalva szerepel a 
kisebb vagy lényegtelenebb megjelenések tartalmi vonatkozása is.

Az archívumépítés lépései
1. Gyűjtés
2. Kijelölés
3. Kiemelés
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4. Egységesítés
5. Rendszerezés
6. Katalógus készítése
7. Bemutatók
8. Kísérő dokumentumok
9. Sokszorosítás és lefűzés
10. Továbbítás és tárolás

Kulcsfogalmak: médiakövetés, archiválás, archívumépítés, portofólió.
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HELYSZÍNI GYAKORLAT

1. Esettanulmány:
Néhány nagyszabású rendezvény portofóliójának megtekintése és elemzése. 
A megjelenés és a hírkörnyezet hatására deformálódott hírek bemutatása.

ÖNÁLLÓ MUNKÁK

1. Portofólió-készítés
A résztvevők párokat alkotnak, és mindegyik pár kiválaszt egy pontszerű (egysze

ri alkalmú, rövid lefutású vagy pillanatnyi eseményt). Ennek az eseménynek elkészí
tik a sajtókövetését az írott sajtójában, összeállítva a rendezvény írott sajtó 
portofólióját.

2. Napilap-figyelés
A résztvevők kiválasztanak egy-egy közéleti eseményt, melyre elkészítik a sajtófi

gyelést mind a négy szempont szerinti változók figyelembe vételével. Az elemzésnek 
négy napilapot kell magába foglalnia, ebből kettő magyar, kettő román (vagy más 
nyelvű), ugyanakkor kettő központi és kettő helyi/regionális. A sajtófigyelés adatainak 
a jegyzése mellett, érdemes figyelmet fordítani a bemutatás- és értelmezésbeli különb
ségekre is.





KOVETKEZTETESEK HELYETT

A médiával való kapcsolattartás tevékenysége hozzáértést és megfelelő' kommuni
kációs képességet követel, melyet sokan külön adottságnak fognak fel, olyan tehetség
ként, amely nem megszerezhető, hanem csupán fejleszthető. A sikerhez azonban 
nagyban hozzájárul a tapasztalat, a megélt dolgokból leszűrt következtetések soroza
ta. Nehéz törvényeket megfogalmazni, sikerrecepteket adni, de mindenképpen érde
mes odafigyelni azokra a szakemberekre, akiknek életét és munkásságát a média vilá
ga jelentette.

A szóvivők és médiával való kapcsolattartásért felelős személyek számára Arthur 
Sulzberger jr., a New York Times kiadója egy javaslatlistát állított össze.

1. Mindenek előtt legyünk őszinték, és mondjuk az igazat. A becsületes viszony 
alapozza meg a hosszú távú együttműködéseket, és biztosítja azt, hogy a 
médiaképviselő gyorsan és objektiven tudjon tájékozódni.

2. Nem minden médiaképviselő egyforma. Az elsődleges különbség a tapasztalt 
és a kevesebb tapasztalattal rendelkező médiaképviselő között van. Míg a szak
ma fiatalabbjai kevesebb előítélettel rendelkeznek egy-egy témát vagy szerve
zetet illetően, a tapasztalt személyek gyorsabban és jobban tudnak tájékozód
ni, kisebb a valószínűsége, hogy szakmai hibát követnek el.

3. Ne várjuk, hogy a hír úgy fog megjelenni, mint ahogyan mi elképzeltük. A 
média más szempontokat is figyelembe vesz, mint a szervezetek, esetleg 
bevonja a kérdésben érintett többi felet, vagy független szakértőket, közéleti 
személyiségeket.

4. Minden újságíró azonnal a legmagasabb rangú személlyel szeretne beszélni, de 
ez nem mindig érdeke a szervezetnek. Van olyan helyzet, amikor a legmaga
sabb funkciót betöltő személynek kell nyilatkoznia, ám ez csak a különleges 
esetekre kell jellemző legyen, ellenkező esetben elkopik az arca. A médiával 
való kapcsolattartás feladata a szervezet médiareferensének, PR felelősének a 
feladata.

5. Készüljünk fel a válságkezelésre. Minden szervezetnek el kell készíteni a krí
zis-forgatókönyveket, felkészülve erre az esetre, ha az erejét meghaladó igény- 
bevételnek lesz kitéve. Ilyenkor tudni kell, kit kell bevonni a döntéshozatalba, 
kit a végrehajtásba, mely médiaszervekkel és kiken keresztül kell felvenni a 
kapcsolatot, ki képviselje a szervezetet a nyilvánosság előtt.
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6. Mindig van határa, hogy mennyire kerüljünk közel egy médiaképviselőhöz. A 
kapcsolattartás folyamata egy természetes adok-veszek, megengedhető az, 
hogy kellő körültekintéssel és diplomáciával egyes esetekben a szervezet eluta
sítsa a médiaképviselőt, vagy ne tegyen eleget minden követelésének. A túlsá
gosan közeli kapcsolat sokszor kiszolgáltatottá teszi a szervezetet, a médiakép
viselő már nem kívülálló lesz, aki betekintést akar nyerni a szervezet belső dol
gaiba, hanem már-már része a szervezetnek.
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Szintézisek

A média, mint partner

A média, mint partner azokat a médiakommunikációs technikákat mutatja be, ame
lyek elengedhetetlenül fontosak a médiával való kapcsolattartás során, de ugyanakkor 
általános eligazítást nyújtanak a mindennapi életben is a médiával kapcsolatba kerülő' 
szervezetek számára. Célja a kommunikációs módszerek gyakorlati alkalmazásának 
bemutatása, illetve a szervezetek és a média közötti jobb megértés elősegítése, a közvet
lenebb és hatékonyabb kapcsolattartás kialakítása. A könyv megvizsgálja az egyéni és 
szervezeti médiakommunikációs módszerek gyakorlati megnyilvánulásait is, és média- 
képviseló'ket bevonva fogalmazza meg a médiával való kapcsolattartás és kommunikáció 
alapelveit és technikáit. A megfigyelések és következtetések rendszerbe foglalása egy 
olyan szakanyagot eredményez, amely érvényesítve a média által kedvelt és elvárt szem
pontokat, eredményesebbé teszi a médiát használó személyek és szervezetek munkáját.

Struktúráját tekintve a tartalom négy pillérre támaszkodik: a médiakommunikáció 
intézményi feltételei, személyi feltételei, formai és tartalmi sajátosságai, illetve műkö
dése. A témákat a könyv tizennégy, egymással logikai kapcsolatban álló fejezetben 
mutatja be. Mindegyik fejezet külön tartalmazza a szakirodalomra támaszkodó elmé
leti leírást és az empirikus kutatás eredményeképpen megfogalmazott gyakorlati tip
peket. Szerepelnek azok a hiányosságok és hibák is, amelyeket a kampányok vagy 
kommunikációs tevékenységek tervezői elkövetnek, és amelyek nemcsak gátolják a 
gördülékeny kommunikációt, hanem sokszor kérdésessé teszik az egyes kampányok 
sikerességét. A tárgyalt témakörök, melyek mindegyike külön fejezet, a következők:

1. A sajtóiroda felépítése és működése
2. A sajtókapcsolatok kialakítása és rendszerezése
3. A sajtószóvivő intézménye
4. Nyilvános megjelenések
5. A médiaszereplés alapjai
6. A nyilvános beszéd elmélete
7. A nyilvános beszéd gyakorlata
8. Eseményfeltárás és hírszerkesztés
9. A sajtóközlemény elkészítése
10. Sajtótájékoztató előkészítése
11. Sajtótájékoztató lebonyolítása
12. Sajtórendezvények
13. Kommunikáció krízishelyzetben
14. A sajtófigyelés és az archívumépítés
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A fejezet szükségességét és részletező mivoltát több tényező is indokolja. A szer
vezetek szélesebb körű, a tömegekkel való kapcsolattartásának legismertebb módja a 
médián keresztül történő kommunikáció, erre építenek a mindennapi életben, de a 
kommunikációs kampányok életre hívásakor is. A szervezet üzenne a célcsoportjai
nak, tájékoztatná őket, de a média látszólag nem reagál, közömbösen fogadja a kap
csolatfelvételt, nem lát benne semmi érdemlegeset. A maga részéről érthető a média 
álláspontja is: a szervezetek többsége nem képes megfelelő módon felvenni vele a 
kapcsolatot, nem tájékoztatja, az eseményeit nem tálalja a média és a közönség szá
mára érdekes módon, kampányai önös érdekeket követnek a média vagy a közönség 
vélekedése szerint. Egyszóval a tájékoztatók és sajtóközlemények kiégtek, nem hoz
nak semmi újat, az információk nem rendszerezettek, sok esetben pedig a viszony is 
elmérgesedett az üzenetet kibocsátó és a továbbító fél között. Gyakori helyzet, ezért 
feltehető a kérdés, hogyan lehetne javítani a kommunikációs folyamatot, melyek azok 
a közös érdekek, amelyek megalapozhatnak egy közreműködést, és melyek azok a 
kommunikációs csatornák és módszerek, melyek elősegítik a gyors és hatékony infor
máció-áramoltatást a kampányok alkalmával. Meg kell találni azt a közös nyelvet, 
amely mindkét fél számára érthető, és amely által megvalósulhat a közreműködés, 
eljutva a közönséghez.

Bár nagy szükség lenne rá, elmondható, hogy kevés az olyan átfogó munka, amely 
a médiával való egyéni és intézményi kommunikáció gyakorlati oldalát ismertetné. A 
források szűkösek, mindössze néhány képzésanyag és a gyakorlati szempontokat nél
külöző elméleti tanulmány tárgyalja ezt a témát. Ezért volt fontos egy olyan szakanya
got összeállítani, amely bemutatja a média négy ágának elvárásait, a kapcsolatterem
tés és kommunikáció elméletein túlmenően gyakorlati szempontoknak a figyelembe
vételével is kalauzolja a közkapcsolatokért felelős személyeket vagy a kampányok ter
vezőit. Ebben a munkában tehát egyszerre jelenik meg a kommunikációs technikák 
elméleti oldala, illetve a médiaképviselőkkel, gyakorló sajtosokkal közösen kidolgo
zott gyakorlati rész. Ez utóbbi rész kutatásai lehetőséget teremtettek az elemzések 
mellett egy olyan szakanyag kidolgozására, amely gyakorlati mivoltát tekintve hasz
nos útmutató, akár kézikönyv is lehet a médiával kapcsolatba kerülő szervezetek és 
közkapcsolati szakemberek számára.



A

In parteneriat cu mass-media

Volumul „în parteneriat cu mass-media” analizează manifestarea practică a 
metodelor individuale sau ale organizaţiilor de comunicare mass-media, şi 
formulează principiile de bază şi tehnicile comunicării şi a relaţiei cu mediile ţinând 
cont de reprezentanţii mediilor. Accentul este pus pe elaborarea unui sistem care 
cuprinde observaţiile şi concluziile şi rezultă într-un material de specialitate care să 
conţină criteriile preferate şi cerute ale mediilor. Acesta are menirea să crească 
eficienţa muncii specialiştilor de relaţii publice respectiv ale persoanelor şi 
organizaţiilor care intră în contact cu mass-media. Sunt prezentate acele tehnici de 
comunicare cu mass-media, care sunt extrem de importante de-a lungul unei 
activităţi pe termen limitat (cum ar fi campaniile), dar în acelaşi timp reprezintă 
indicii pentru organizaţiile care intră în contact cu mass-media şi în viaţa de zi de zi. 
Scopul acesteia este prezentarea punerii în practică a mijloacelor de comunicare, cât 
şi o promovare a unei relaţii mai bune între organizaţii şi mass-media, stabilirea unei 
relaţii de comunicare mai eficiente şi mai directe.

Din punct de vedere structural, conţinutul are patru părţi principale: condiţiile de 
funcţionare instituţională a comunicaţiei cu şi prin mass-media, condiţiile personale, 
caracteristicile de formă şi conţinut, respectiv funcţionarea. Aceste teme sunt 
prezentate în lucrare în 14 capitole, care se află într-o relaţie logică unele cu altele. 
Fiecare capitol conţine separat o descriere bazată pe literatura de specialitate, cât şi 
instrucţiuni practice, ca rezultate ale studiilor empirice. Se fac referiri şi la acele 
lipsuri sau greşeli, care se comit de obicei de către acele persoane, care planifică 
activităţile de comunicare sau campaniile, şi care, nu numai că împiedică 
comunicarea eficientă, dar câteodată pun sub semnul întrebării şi succesul planurilor 
mai ample. Temele analizate, fiecare într-un capitol separat, sunt următoarele:

1. Structura şi funcţionarea biroului de presă
2. Stabilirea şi gestionarea relaţiilor cu presa
3. Institutul purtătorului de cuvânt
4. Apariţii publice
5. Bazele prezenţei în mass-media
6. Teoria discursului public
7. Practica discursului public
8. Studiul evenimentelor şi redactarea ştirilor
9. Pregătirea comunicatelor de presă
10. Organizarea conferinţelor de presă (planificare şi pregătire)
11. Organizarea conferinţelor de presă (punerea în practică)
12. Evenimente de presă
13. Comunicarea în situaţii de criză
14. Monitorizarea presei şi crearea arhivelor
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Necesitatea materialului de specialitate şi caracteristica lui detaliată este susţinută 
de mai mulţi factori. Cel mai cunoscut mod de comunicare a organizaţiilor cu masele 
este cea care se desfăşoară prin intermediul mass-mediei, şi pe acest fapt se bazează 
şi planificarea campaniilor de comunicare. Organizaţia ar vrea să-i transmită ceva 
unui grup ţintă, ar vrea să informeze, dar mass-media aparent nu reacţionează la 
acestea, are o atitudine indiferentă faţă de aceste încercări, nu descoperă nimic 
remarcabil în acestea. Din alt punct de vedere însă, poate fi înţeleasă şi reacţia mass- 
mediei, majoritatea organizaţiilor nu este capabilă de a stabili o relaţie de comunicare 
corespunzătoare cu acesta, nu o informează sau nu-şi prezintă evenimentele într-un 
mod interesant mass-mediei sau publicului, şi potrivit opiniei publice sau a mass- 
mediei, activităţile acestora urmează numai scopuri proprii. Altfel spus, 
comunicatele de presă „au devenit seci”, nu conţin nimic nou, informaţiile prezentate 
nu sunt bine structurate, şi în mai multe cazuri s-a înrăutăţit şi relaţia între partea 
care emite informaţia şi cea care o recepţionează sau o transmite mai departe. Astfel 
de cazuri sunt foarte frecvente, de aceea se pune întrebarea, cum ar putea fi 
îmbunătăţită procesul de comunicare, care sunt acele scopuri comune, care ar putea 
constitui bazele unei bune relaţii de colaborare, şi care sunt acele metode şi canale 
de comunicare, care contribuie la o bună şi eficientă transmiterea informaţiilor în 
timpul campaniilor. Scopul este de a ajunge la un limbaj comun, înţeles de fiecare 
parte, şi care poate contribui la o colaborare, şi informaţia să fie transmisă astfel 
publicului.

In prezent există puţine lucrări complexe, care să prezinte aspectele practice ale 
comunicării personale şi instituţionale cu mass-media, deşi există o necesitate reală 
faţă de existenţa acestora. Materialele sursă sunt şi ele foarte rare, există doar câteva 
materiale de formare şi câteva studii teoretice, care nu includ şi aspecte practice, 
referitoare la această temă. De aceea s-a ivit necesitatea întocmirii unui material, care 
să prezinte aşteptările din cadrul celor patru ramuri ale mass-mediei, şi trecând peste 
teoria stabilirii relaţiilor de comunicare, să prezinte şi aspectele practice ale acestora, 
contribuind astfel la îndrumarea responsabililor cu relaţiile cu presa. în această 
lucrare este prezentată atât aspectul teoretic al tehnicilor de comunicare, cât şi 
aspectul practic al acestora, care se elaborează în colaborare cu reprezentanţii mass- 
mediei şi a oamenilor de presă. Investigaţiile din cadrul acestui material de 
specialitate au contribuit la elaborarea unui material, care este un îndrumar de 
valoare, având în vedere aspectul practic al acestuia. Aşadar această carte poate fi 
folosită şi ca un ghid practic de către acele organizaţii şi persoane responsabile cu 
relaţiile publice care intră în contact cu mass-media.



The media as our partner

The media as our partner studies the practical manifestations of the methods of 
individual and organizational media communication and, by implying the 
representatives of the media, formulates the basic principles and techniques 
regarding the keeping in touch with the media. The observations and conclusion are 
organized into a system: the result was a material that, by validating the criteria 
preferred and required by the media, may support and enhance the work of those 
who plan and organize campaigns which employ the media. The part referring to 
practical aspects presents those techniques of the media communication that play an 
extremely important role in short-term manifestations as campaigns and in the 
everyday life offer a general guideline to the organizations that get in touch with the 
media. The goal was to present the practical implementation of campaign 
instruments, to support a better communication between the media and the various 
organizations and to establish a more effective and direct communication between 
them. The efficiency of the use of mass-media is directly proportionate to the 
efficiency and success of the communication activities.

Regarding its structure the content is structured to lie on four pillars: the 
institutional conditions of media communication, personal conditions, 
characteristics referring to formal issues and content and its functioning. These 
topics are presented in fourteen chapters that are logically related to each other. Each 
chapter contains a theoretical description based on the literature and a series of 
practical recommendations resulting from the empirical research. There are enlisted 
the deficiencies, shortcomings and mistakes made by the planners of campaigns or 
communication activities that not only impede the successful communication but 
often compromise the success of the whole communication activity as well. The 
topics discussed and treated in separate chapters are the following:

1. The structure and functioning of the press office
2. The development and classification of press connections
3. The institution of the spokesperson
4. Public appearance
5. The ground principles of media appearance
6. The theory of public speech
7. The practice of public speech
8. Event disclosure and news editing
9. The preparation of a press release
10. The organization of a press conference (planning and preparation)
11. The organization of a press conference (transacting)
12. Press events
13. Communication in crisis situations
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14. Press monitoring and archive construction
The necessity and detailed character of the book has several reasons. The most 

frequently used way of communication with „the crowd” is the communication 
through the media, this being the base of many communication campaigns as well. 
The organization would send a message to its target groups and would like to inform 
them but the media seems not to react, the initiative of the organization to get in 
touch with it is received impassively, they do not find the message interesting. The 
standpoint of the media could also be explained: most of the organizations are not 
able to get in touch with them properly, they are not informed and the events of the 
organizations are not presented in an appealing way for the media and the public, the 
latter one may consider that the activities of the organization in question are not for 
the sake of the public. The press releases and conferences have „burnt out”, they do 
not produce anything new and interesting, the information is not organized, and the 
relationship between the releaser and the transmitter of the information has decayed. 
The above described process occurs quite frequently, therefore we may ask what shall 
be done to improve the process of communication, what are those common interests 
that may serve as a base for a good cooperation, which are the communication 
channels and methods that would assure a fast and efficient flow of information 
during campaigns. They need to find a common language that is easily reached by 
both sides and guarantees the cooperation between them.

Although very needed, the amount of those comprehensive, practical works that 
deal with the personal and institutional communication with the media is very 
scarce. The sources are limited: there are only several training materials and a few 
theoretical studies that do not deal with the practical side of the question. Therefore 
it is very important to prepare a material that presents the requirements of the four 
branches of the media and beside the theory concerning communication and 
establishing contacts it offers practical solutions for public relation representatives or 
campaign planners. The book presents simultaneously the theory of communication 
techniques and the practical solutions, the latter ones being worked out with the help 
of media representatives and active journalists. Beside analysis the researches offered 
the possibility to produce a practical material that is useful and could be employed 
as a guidebook by those organizations that wish to get in touch with the media as well 
as by different individuals involved in public relations.







Kádár Magor Elek

1978-ban született Marosvásárhelyen. 2002-ben vidékfejlesztésből államvizsgá
zott a budapesti Szent István Tudományegyetem kihelyezett tagozatán, 2003-ban 
pedig a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Politikai tudományok karán licen- 
cezett. Doktori fokozatát a kommunikációs kampányok technikáiból szerezte 2006- 
ban a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, ahol jelenleg oktatói tevékenységet is foly
tat a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományok szakon. Az egyetemi tevé
kenységet kiegészíti a nemzetközi képzői státus, illetve hazai gazdasági, civil és poli
tikai szervezetek oktatója.

Kutatási területe a kommunikációs kampányok felépítése és működése, illetve a 
média és a tömegkommunikáció eszközeinek használata és hatása a specifikus célcso
portok esetében.

Az elmúlt tíz évben dolgozott a román közszolgálati és külföldi televíziók szer
kesztőségeiben, foglalkozott szaklap-kiadással, internetes hírportálok felépítésével és 
működtetésével. Jelenleg kommunikációs szaklapok munkatársa és szerkesztőbizott
sági tagja, illetve tudósítója az ausztrál közszolgálati rádiónak.

Kapcsolatcím: terranova@rdslink.ro







Ismerős helyzet: egy személy vagy egy szervezet közölni szeretne valamit 
célcsoportjaival a médián keresztül de minden erőfeszítése ellenére sem 
sikerül nyilvánosságot biztosítani üzeneteinek. Ilyenkor felmerül a kérdés, 
hogy a közlővel, a befogadó médiával vagy az információ átadásával 
van-e gond.

A jó tanácsokkal gátat lehet rekeszteni, de elenyésző mennyiségű olyan 
anyag létezik, amelyik a sajtosok szempontjait és elvárásait is figyelembe 
véve közelítené meg a személyi és szervezeti médiakommunikációt.
Erre vállalkozik ez a kézikönyv, amely „sajtosokon tesztelt”, ezért hatékony 
és gyakorlatias eligazítást nyújt az eredményes médiakapcsolatok 
kialakításához. Végigkíséri a kommunikációs folyamatot a kezdeti 
kapcsolatfelvételtől, a médiában való szereplés és megjelenés szakaszain 
át egészen a sajtófigyelés és archiválás záró mozzanatáig.

Gyakorlati szemléletű kézikönyvről van szó, amelyet a témában való 
jártasságától függetlenül, haszonnal forgathat minden médiával kapcsolatba 
kerülő személy vagy szervezeti képviselő.

ISBN 978-973-26-0893-7


	A média, mint partner
	A közös nyelv
	1. A sajtóiroda felépítése és működése
	2. A sajtókapcsolatok kialakítása és rendszerezése
	3. A sajtószóvivő
	5. Nyilvános megjelenések
	5. A médiaszereplés alapjai
	6. A nyilvános beszéd elmélete I.
	7. A nyilvános beszéd gyakorlata II.
	8. Az eseménytől a hírig
	9. A sajtóközlemény
	10. Sajtótájékoztató szervezése I.
	11. Sajtótájékoztató szervezése II.
	12. Sajtórendezvények
	13. Kommunikáció krízishelyzetben
	14. A sajtófigyelés technikája
	Következtetések helyett
	Felhasznált szakirodalom
	Ajánlott könyvészet
	Szintézisek
	Oldalszámok
	_1
	_2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226


